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INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 Verifique se este caderno contém quarenta e cinco questões objetivas e observe se ele apresenta 

alguma imperfeição. Em caso de dúvida, comunique ao fiscal. 

 O conteúdo desta prova está distribuído da seguinte maneira: 

 

QUESTÕES CONTEÚDO QUESTÕES CONTEÚDO QUESTÕES CONTEÚDO 

01 a 15 Química 16 a 30 Biologia 31 a 45 Física 
 

 

 As questões desta prova apresentam cinco alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04, 

08 e 16, nesta sequência. Cada questão terá como resposta a soma dos números correspondentes 

às alternativas que você apontar como corretas. 

 O prazo determinado para resolução desta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que 

for completado o processo de distribuição dos Cadernos de Questões, incluído o tempo para o pre-

enchimento do Cartão de Respostas. 

 PERMANEÇA na sala de prova após o recolhimento dos Cartões de Respostas, mantenha o seu Ca-

derno de Questões e aguarde as instruções do fiscal. 

 Se você necessitar de uma declaração de presença, poderá obter o documento personalizado, via 

internet, a partir das 17h00min do dia 14 de dezembro de 2016, no site cps.uepg.br/vestibular 

mediante sua senha e protocolo de inscrição no Vestibular. 

 Além das informações já constantes do Manual do Candidato, no verso desta capa você encontra o 

calendário para o Registro Acadêmico e Matrícula em 1a chamada. 

 É de inteira responsabilidade do candidato a leitura, a interpretação e a conferência de todas as in-

formações constantes no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas. 

 Os únicos instrumentos que serão utilizados para o cálculo da pontuação final dos candidatos no 

Vestibular serão os Cartões de Respostas e a parte da Folha de Redação destinada à transcrição da 

versão definitiva. 

 

INSTRUÇÕES SOBRE O CARTÃO DE RESPOSTAS 
 

 CONFIRA os dados seguintes, que devem coincidir com os de sua inscrição: nome do candidato, 

número de inscrição, curso/turno. 

 ASSINE no local indicado. 

 PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição 

do Cartão de Respostas em caso de erro ou rasura. 

 Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, UM NA COLUNA 

DAS DEZENAS e outro na COLUNA DAS UNIDADES. 

 Como exemplo, se esta prova tivesse a questão 57 e se você encontrasse 

o número 09 como resposta para ela, o Cartão de Respostas teria que ser 

preenchido da maneira indicada ao lado. 
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CALENDÁRIO PARA REGISTRO ACADÊMICO E MATRÍCULA EM  

1a CHAMADA E RESPECTIVA LISTA DE ESPERA. 

Todos os cursos, exceto Medicina. 
 

MATRÍCULA EM 1ª CHAMADA – BLOCO PDE UEPG – CAMPUS EM UVARANAS 

1ª CHAMADA – 02 DE FEVEREIRO DE 2017  1ª CHAMADA – 03 DE FEVEREIRO DE 2017 

CURSO TURNO HORÁRIO  CURSO TURNO HORÁRIO 

Administração noturno 08h30min  Agronomia integral 08h30min  

Bach. Administração-COMEX matutino 08h30min  Ciências Econômicas noturno 08h30min   

Bacharelado em Jornalismo integral 08h30min  Ciências Econômicas matutino 08h30min   

Ciências Contábeis matutino 08h30min  Odontologia integral 08h30min   

Engenharia Civil integral 08h30min  Serviço Social matutino 08h30min   

Artes Visuais - licenciatura vespertino 10h30min  Engenharia de Software noturno 10h30min   

Ciências Contábeis noturno 10h30min  História - bacharelado vespertino 10h30min   

Ciências Biológicas - bacharelado integral 10h30min  História - licenciatura noturno 10h30min   

Educação Física - bacharelado integral 10h30min  Matemática integral 10h30min   

Engenharia de Alimentos integral 10h30min  Matemática noturno 10h30min   

Engenharia de Computação integral 14h30min  Música - licenciatura vespertino 10h30min   

Engenharia de Materiais integral 14h30min  Geografia - bacharelado matutino 14h30min   

Direito matutino 14h30min  Enfermagem integral 14h30min  

Educação Física - licenciatura noturno 14h30min  Letras noturno 14h30min   

Física - bacharelado integral 14h30min  Letras vespertino 14h30min   

Ciências Biológicas - licenciatura vespertino 16h30min  Farmácia integral 14h30min   

Bacharelado em Turismo matutino 16h30min  Geografia - licenciatura noturno 16h30min   

Ciências Biológicas - licenciatura noturno 16h30min  Pedagogia matutino 16h30min  

Direito noturno 16h30min  Pedagogia noturno 16h30min  

Física - licenciatura noturno 16h30min  Química - licenciatura noturno 16h30min   

Zootecnia integral 16h30min  Química Tecnológica - bach. integral 16h30min  

MATRÍCULA EM LISTA DE ESPERA – BLOCO PDE UEPG – CAMPUS EM UVARANAS 

LISTA DE ESPERA – 09 DE FEVEREIRO DE 2017  LISTA DE ESPERA – 10 DE FEVEREIRO DE 2017 

CURSO TURNO HORÁRIO  CURSO TURNO HORÁRIO 

Administração noturno 08h30min  Agronomia integral 08h30min  

Bach. Administração-COMEX matutino 08h30min  Ciências Econômicas noturno 08h30min   

Bacharelado em Jornalismo integral 08h30min  Ciências Econômicas matutino 08h30min   

Ciências Contábeis matutino 08h30min  Odontologia integral 08h30min   

Engenharia Civil integral 08h30min  Serviço Social matutino 08h30min   

Artes Visuais - licenciatura vespertino 10h30min  Engenharia de Software noturno 10h30min   

Ciências Contábeis noturno 10h30min  História - bacharelado vespertino 10h30min   

Ciências Biológicas - bacharelado integral 10h30min  História - licenciatura noturno 10h30min   

Educação Física - bacharelado integral 10h30min  Matemática integral 10h30min   

Engenharia de Alimentos integral 10h30min  Matemática noturno 10h30min   

Engenharia de Computação integral 14h30min  Música - licenciatura vespertino 10h30min   

Engenharia de Materiais integral 14h30min  Geografia - bacharelado matutino 14h30min   

Direito matutino 14h30min  Enfermagem integral 14h30min  

Educação Física - licenciatura noturno 14h30min  Letras noturno 14h30min   

Física - bacharelado integral 14h30min  Letras vespertino 14h30min   

Ciências Biológicas - licenciatura vespertino 16h30min  Farmácia integral 14h30min   

Bacharelado em Turismo matutino 16h30min  Geografia - licenciatura noturno 16h30min   

Ciências Biológicas - licenciatura noturno 16h30min  Pedagogia matutino 16h30min  

Direito noturno 16h30min  Pedagogia noturno 16h30min  

Física - licenciatura noturno 16h30min  Química - licenciatura noturno 16h30min   

Zootecnia integral 16h30min  Química Tecnológica - bach. integral 16h30min  

 
MATRÍCULA EM 1a CHAMADA E RESPECTIVA LISTA DE ESPERA 

Curso de Medicina 
Campus em Uvaranas – Bloco E 

 

1ª CHAMADA – 29 DE MAIO DE 2017  LISTA DE ESPERA – 05 DE JUNHO DE 2017 

CURSO TURNO HORÁRIO LOCAL – BLOCO E  CURSO TURNO HORÁRIO LOCAL – BLOCO E 

Medicina integral 14h30min 
Auditório de  

Engenharia Civil 
 Medicina integral 14h30min 

Auditório de  

Engenharia Civil  
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QUÍMICA 
 

01– Em uma mistura de azeite, água, areia e sal de cozinha, 

identifique as estratégias que seriam úteis na tentativa 
de separar seus componentes e assinale o que for cor-
reto. 

 

01) Decantação. 
 

02) Dissolução fracionada. 
 

04) Destilação simples. 
 

08) Condensação. 
 

16) Filtração. 
 
                
 
 

 

02– Nas reações de decomposição apresentadas abaixo, 

identifique aquelas que se apresentam de acordo com a 
lei das Proporções Constantes ou lei de Proust e assinale 
o que for correto. 

 

Dados: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16 
 
 

01) 9 g de água  1 g de hidrogênio + 8 g de oxigênio. 
 

02) 27 g de água  3 g de hidrogênio + 24 g de oxigênio. 
 

04) 11 g de gás carbônico  3 g de carbono + 8 g de oxigênio. 
 

08) 60 g de monóxido de nitrogênio  28 g de nitrogênio +       

32 g de oxigênio. 
 

16) 34 g de amônia  6 g de hidrogênio + 28 g de nitrogênio. 
 

 
                
 
 

 

03– A partir da análise da curva que representa uma reação 

química apresentada abaixo, assinale o que for correto. 
 

          
 

01) A concentração de todos os componentes aumenta 
ao longo do tempo. 

 
 

02) Os componentes A e B correspondem aos produtos 
da reação. 

 

 

04) O componente C corresponde ao reagente da rea-
ção. 

 
 

08) Esta curva pode representar a reação: 

2 NH3(g)  1 N2(g) + 3 H2(g). 
 
 

16) Esta curva pode representar a reação: 

C(s) + O2(g)  CO2(g). 

 
                
 
 

 

04– Identifique, entre as alternativas abaixo, aquela(s) que 

traz(em) o(s) nome(s) correto(s) para cada um dos sais 
apresentados. 

 

01) Ca(NO2)2 é o nitrato de cálcio. 
 

02) CuSO4 é o sulfato de cobre(I). 
 

04) K3PO4 é o fosfato de potássio. 
 

08) NaBr é o brometo de sódio. 
 

16) Fe2(SO4)3 é o sulfato de ferro(II). 
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05– Dentre as equações abaixo, identifique aquela(s) que 

representa(m) reação(ões) de oxidorredução e assinale 
que for correto. 

 

01) Mg(OH)2  MgO + H2O. 
 

02) SnCℓ2 + 2 FeCℓ3  SnCℓ4 + 2 FeCℓ2. 
 

04) Fe2O3 + 3 CO  2 Fe + 3 CO2. 
 

08) Cℓ2 + 2 NaBr  Br2 + 2 NaCℓ. 
 

16) Ca + 2 H+  Ca2+ + H2. 

 
                
 
 

 

06– Suponha que um pesquisador tenha descoberto um 

novo elemento químico estável X, de número atômico 
117. Após diversos experimentos, foi observado que o 
elemento químico X apresentava um comportamento 
químico semelhante aos elementos que constituem a 
sua família (grupo). Assim, assinale o que for correto. 

 

Dados: Na (Z = 11), O (Z = 8) 

 
 

01) O elemento X pode estabelecer uma ligação iônica 
com o elemento sódio (Na). 

 

02) Os átomos do elemento X estabelecem, entre si, a 
ligação covalente. 

 

04) As moléculas X2 interagem, entre si, através de 

forças de Van der Waals. 
 

08) As moléculas NaX interagem, entre si, através de 
interações do tipo dipolo-dipolo. 

 

16) Os átomos de oxigênio se ligam ao elemento X 
através de ligações iônicas. 

 
                
 
 

 

07– O mercúrio é um metal tóxico que pode ser absorvido 

pelos animais por via gastrointestinal, e cuja excreção é 
lenta. A análise de água de um rio contaminado revelou 

uma concentração de 2 x 10–5 mol/L de mercúrio. As-

sim, assinale o que for correto. 
 
 

Dados: Hg = 201 g/mol.  

           Solubilidade do Hg a 25ºC = 10 mg/100 g de H2O 

        Densidade da H2O a 25ºC = 1 g/mL     

 
 

01) Um garimpeiro consome aproximadamente 1 mg de 
mercúrio ao beber 250 mL da água contaminada. 

 

02) A 25ºC, uma mistura de 100 mg de Hg e 1 L de 
água produz uma solução saturada. 

 

04) A 25ºC, a água do rio contaminado pode ser consi-
derada como uma solução saturada. 

 

08) A mistura de 6 mg de Hg em 100 mL de água do rio 
contaminada, a 25ºC, produz uma solução super-
saturada. 

 

16) A diluição de 500 mL da água do rio para 5 L com 
água destilada produz uma solução com concentra-

ção de 2 x 10–6 mol/L de mercúrio. 
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08– Dadas as seguintes reações e as suas respectivas classi-

ficações, assinale o que for correto. 
 

01) CaO(s) + H2O(ℓ) Ca(OH)2(aq) é uma reação de   

síntese. 
 

 

02) H2SO4(aq) + 2NaOH(aq)  Na2SO4(aq) + 2H2O(ℓ) é 

uma reação de dupla troca. 
 
 

04) Zn(s) + 2AgNO3(aq) Zn(NO3)2(aq) + 2Ag(s) é uma 

reação de dupla troca. 
 
 

08) (NH4)2Cr2O7(s) Cr2O3(s) + 4H2O(ℓ) + N2(g) é uma 

reação de análise ou decomposição. 
 
 

16) H2(g) + Cℓ2(g) 2HCℓ(g) é uma reação de síntese. 

 
                
 
 

 

09– Com relação aos compostos abaixo, assinale o que for 

correto. 
 
 

 
 
 
 

01) A estrutura do composto III é mais tensionada que 
a do composto I.  

 

02)  O composto IV não reage com H2 
04) O composto IV é mais estável que o composto II.  
 

08) Os ângulos entre as ligações para os compostos I e 
II apresentam os mesmos valores.  

 

16) Em uma reação com H2, o composto I é mais reati-

vo que o composto III.  
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10– Assinale o que for correto. A hidrólise de um éster pode 

produzir: 
 

01) Ácido carboxílico. 
 

02) Álcool. 
 

04) Amina. 
 

08) Aldeído. 
 

16) Cetona. 
 
                
 

 

 

11– Sobre átomos isótopos, assinale o que for correto. 
 

01) Denomina-se carbono 14 ao isótopo do átomo de 
carbono contendo 14 prótons. 

 

02) O átomo de neônio 20Ne10 é isótopo do cátion sódio 

Na+, sendo 23Na11. 
 

04) Deutério e Trítio são isótopos radioativos do átomo 
de hidrogênio. 

 

08) Isótopos podem ser átomos estáveis ou átomos ra-
dioativos. 

 

16) Átomos isótopos diferenciam-se entre si quanto ao 
número de massa e o número de nêutrons. 

 
                
 
 

 

12– Dadas as equações químicas abaixo, assinale o que for 

correto. 
 
 

I) Aℓ2(SO4)3  +  6NaOH    2Aℓ(OH)3  +  3Na2SO4 

 

II) H2SO4  +  2KCN    K2SO4  +  2HCN 
 
 
 

01) As equações I e II apresentam um sal inorgânico 
entre os compostos reagentes. 

 

02) Como produto da equação II há um ácido de      
Arrhenius. 

 

04) A equação II representa uma reação de neutraliza-
ção. 

 

08) Na equação I, a base formada denomina-se hidró-
xido de alumínio. 

 

16) A equação I representa uma reação onde ocorre 
transferência de elétrons, portanto, oxirredução. 

 
                
 
 

 

13– A 18ºC, a solubilidade do cloreto de magnésio é de 56 g 

por 100 g de água. Nessa temperatura, 150 g de MgCℓ2 
foram misturados em 200 g de água. Sobre esta solu-
ção, assinale o que for correto. 

 

01) O sistema obtido é homogêneo. 
 
 

02) A massa de sólido depositada foi de 38 g. 
 

 

04) Se aquecermos essa solução, não haverá mudança 
na solubilidade da mesma. 

 

08) A massa de MgCℓ2 dissolvida na H2O foi de 112 g. 
 
 

16) A solução obtida é insaturada. 
 
                
 
 

 

14– Considere as seguintes soluções e suas respectivas 

concentrações. Sobre estas soluções, assinale o que for 
correto. 

 
I-  Hidróxido de sódio 4 g/L 
II-  Cloreto de cálcio 1 mol/L 

III-  Glicose (C6H12O6) 9 g/L 

 
Dados: Na=23,0 g/mol; H=1,0 g/mol; O=16,0 g/mol; 

           Ca=40,0 g/mol; Cℓ=35,5 g/mol; C=12,0 g/mol 
 
 

01) A concentração da solução de hidróxido de sódio 
em mol/L é 0,1 mol/L. 

 

02) Para preparar 250 mL da solução de cloreto de cál-
cio 1 mol/L serão necessários, aproximadamente, 
27,8  g deste. 

 

04) A solução de glicose é menos concentrada que a 
solução de cloreto de cálcio. 

 

08) Todas as soluções são condutoras de eletricidade. 
 

16) A solução mais concentrada dentre estas é a solu-
ção de cloreto de cálcio. 

 
                
 
 

 

15– Os cálculos renais, popularmente conhecidos como 

pedra nos rins, são compostos por alguns sais pouco so-

lúveis, dentre eles o fosfato de cálcio, Ca3(PO4)2, cujo 

equilíbrio entre seus íons e sua respectiva constante de 
produto de solubilidade, Kps, estão representados abai-
xo. Sobre o assunto, assinale o que for correto. 

 

Ca3(PO4)2(s)  3Ca2+
(aq)  + 2PO4

3–
(aq) Kps = 1,3x10–32 

 
 

01) A constante de produto de solubilidade do fosfato 
de cálcio pode ser representada como 

Kps= [Ca2+]3[PO4
3–]2. 

 
 

02) O aumento na pressão pode favorecer a formação 
de pedra nos rins. 

 
 

04) Se a concentração de íons [Ca2+] = 1x10–5 mol L–1 

e de íons [PO4
3–] = 1x10–3 mol L–1, haverá a pre-

cipitação do Ca3(PO4)2(s). 
 
 

08) A formação de pedra nos rins é favorecida por uma 
alta concentração de íons cálcio no sangue. 

 

 

16) A formação de pedra nos rins é favorecida por uma 
baixa concentração de íons fosfato no sangue. 
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BIOLOGIA 
 

16– Na ecologia, é possível representar os níveis tróficos de 

um ecossistema por meio de retângulos superpostos, 
que formam as chamadas pirâmides ecológicas. Abaixo 
são apresentadas quatro pirâmides ecológicas. Sobre 
elas, assinale o que for correto. 

 

 
Adaptado de: Linhares, S.; Gewandsznajder, F. Biologia hoje.  

15a ed. Volume 3. Editora Ática. São Paulo, 2010. 

 
 

01) As pirâmides Ⓐ e Ⓑ são pirâmides de números. As 

pirâmides de números são utilizadas para indicar a 
quantidade de indivíduos existentes em cada nível 
trófico de uma cadeia alimentar. 

 

02) A pirâmide Ⓑ é considerada uma pirâmide inverti-

da. Isso ocorre quando a base é menor que o ápi-
ce. Neste exemplo, uma árvore é capaz de susten-
tar 500 pulgões que, por sua vez, sustentam 
30.000 protozoários. 

 

04) Uma pirâmide de biomassa é representada na letra 
Ⓒ. A quantidade de matéria orgânica presente no 

corpo dos seres vivos de determinado nível trófico 
é chamada de energia. Com frequência, ela é ex-
pressa em peso seco (para descontar a água) por 

unidade de área (g/m2, por exemplo) ou de volume 

(g/m3). Em todas as representações, a biomassa 

aumenta ao longo da cadeia. 
 

08) As pirâmides de números apresentadas em Ⓐ e Ⓑ 

são as únicas capazes de indicar a produtividade de 
um ecossistema. 

 

16) Em Ⓓ, é representada uma pirâmide de energia. 

Nestas, representamos, em cada nível trófico, a 
quantidade de energia acumulada por unidade de 
área ou de volume e por unidade de tempo. 
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17– Em linhas gerais, é possível prever o tipo de sucessão 

ecológica que ocorrerá em determinado local, pois a 
comunidade biológica ali presente tende a evoluir até 
atingir um ponto, denominado clímax, condicionado pe-
las características físicas e climáticas do local. Em rela-
ção à sucessão ecológica, assinale o que for correto. 

 

01) Com o aumento da biodiversidade da comunidade, 
aumenta o número total de indivíduos capazes de 
viver no local e, portanto, aumenta a biomassa do 
ecossistema em sucessão. 

 

02) O máximo de homeostase é atingido quando a su-
cessão atinge o clímax, um estado de estabilidade 
compatível com as condições da região. 

 

04) O aparecimento de novos nichos ecológicos duran-
te a sucessão ecológica leva a diminuição da diver-
sidade de espécies na comunidade, ou seja, dimi-
nuição da diversidade biológica local. 

 

08) O crescimento da teia de relações entre os compo-
nentes da comunidade permite a esta ajustar-se 
cada vez mais às variações impostas pelo meio, 
com consequente diminuição da homeostase. 

 

16) Na comunidade clímax, a biodiversidade, a biomas-
sa e as condições microclimáticas são facilmente 
alteradas em períodos curtos de tempo. 

 
                
 
 

 

18– Darwin, em sua teoria, considerou a existência de um 

parentesco generalizado entre as espécies, fato que ob-
teve pouca aceitação em sua época. Para ele, as espé-
cies estavam relacionadas evolutivamente, ou seja, 
compartilhavam um ancestral em algum ponto da sua 
história evolutiva. Assinale o que for correto em relação 
à teoria da seleção natural, os maiores problemas en-
frentados por Darwin em sua época, ou fatos que não 
soube explicar. 

 

01) Darwin errou ao descrever que os indivíduos de 

uma população diferem quanto a diversas caracte-
rísticas, inclusive aquelas que influem na capacida-
de de explorar com sucesso os recursos naturais e 
de deixar descendentes. Atualmente, é conhecido 
que todos os indivíduos das populações biológicas 
têm a mesma chance de sobrevivência e reprodu-
ção. 

 

02) A teoria da herança por mistura, teoria de herança 
genética aceita na época, apresentava forte argu-
mento contra o chamado Darwinismo. De acordo 
com a teoria da herança por mistura, uma nova ca-
racterística, mesmo vantajosa, tenderia a se mistu-
rar com a característica antiga ao longo das gera-
ções. 

 

04) Os principais argumentos contra a teoria da sele-
ção natural de Darwin era o pleno conhecimento da 
comunidade científica da época das leis de Mendel, 
da mutação e da recombinação genética. 

 

08) O principal problema das propostas de Darwin era 
a falta de teorias que explicassem a origem e a 
transmissão das variações para dar um embasa-
mento à teoria da seleção natural. 

 

16) Em sua teoria, Darwin afirmou que a seleção natu-
ral é um processo aleatório, sem o favorecimento 
de uma variante fenotípica. Darwin também des-
creveu em sua teoria que a variabilidade genética 
de uma população é resultado dos processos de 
mutação e recombinação. 
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19– Embora não se tenha um retrato exato dos seres vivos 

mais primitivos, pode-se imaginar que em seu interior 
ocorriam reações químicas ordenadas, as quais, contro-
ladas pelas informações genéticas transformavam molé-
culas energéticas de alimento em componentes de seu 
próprio corpo, o que permitia crescimento e reprodução 
desses seres. Em relação às teorias de origem e evolu-
ção dos processos energéticos, assinale o que for cor-
reto. 

 

01) Acredita-se que, no início da evolução da fotossín-
tese, os reagentes eram o gás carbônico e o sulfeto 

de hidrogênio. Esse tipo de fotossíntese é realizado 
ainda hoje por algumas espécies de bactérias co-
nhecidas como sulfobactérias. 

 

02) A adaptação que permitiu utilizar substâncias sim-
ples e energia da luz solar garantiu a enorme pro-
pagação das bactérias fotossintetizantes primitivas, 
as quais invadiram os mares e todos os ambientes 
úmidos do planeta. 

 

04) A maioria dos seres que habitavam o planeta há 
dois bilhões de anos não estavam adaptados em 
processos celulares que protegem a célula contra os 
efeitos nocivos do gás oxigênio e extinguiram-se. 

 

08) Os seres ancestrais das cianobactérias, além de 
desenvolver sistemas químicos antioxidantes, pas-
saram a aproveitar o poder oxidante do gás oxigê-
nio para quebrar moléculas orgânicas dos alimen-
tos que elas mesmas produziam pela fotossíntese. 
A oxidação controlada das substâncias orgânicas 
usadas como alimento, garantia alta eficiência na 
obtenção de energia. Surgia com esse mecanismo 
a respiração aeróbia. 

 

16) A partir de 2,5 bilhões de anos atrás, a concentra-
ção de gás oxigênio, praticamente inexistente até 
então, aumentou progressivamente até atingir a 
porcentagem atual, em torno de 21%. O gás oxi-
gênio liberado na atmosfera pelos seres fotossinte-
tizantes não teve impacto à vida no planeta. 

 
                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

20– No citosol ou hialoplasma, ocorrem diversas reações 

químicas do metabolismo, bem como várias organelas 
responsáveis pelas atividades da célula. Em relação às 
organelas e suas características, assinale o que for cor-
reto. 

 

01) As mitocôndrias exercem o papel de realizar a fo-
tossíntese nas células vegetais, pois possuem o 
pigmento clorofila que participa no processo de ab-
sorção da luz. 

 

02) Os centríolos são pares de cilindros responsáveis 
por fornecer energia à célula, visto que participam 
da respiração celular, processo que libera gás car-
bônico, água e ATP. 

 

04) O complexo golgiense, formado por várias mem-
branas achatadas, é responsável pela síntese de 
proteínas, pois há a presença de ribossomos aderi-
dos às suas membranas. 

 

08) Os ribossomos são formados por duas subunidades 
de tamanhos e densidades diferentes e estão pre-
sentes em todos os seres vivos. São responsáveis 
pela síntese de proteínas. 

 

16) Nos lisossomos são encontradas enzimas que fa-
zem a digestão intracelular. Além da digestão de 
substâncias vindas de fora da célula, os lisossomos 
também podem reciclar partes desgastadas da cé-
lula. 

 
                
 
 

 

21– Os artrópodes são animais que possuem corpos seg-

mentados, exoesqueleto e apêndices articulados, acio-
nados por músculos de contração rápida. Assinale o que 
for correto sobre o filo Arthropoda. 

 

01) Os aracnídeos possuem o corpo dividido em cabe-
ça, tórax e abdome. Na cabeça há um par de ante-
nas e dois olhos compostos. No abdome, podemos 
observar os maxilípedes, utilizados para manipula-

ção de alimentos. 
 

02) O corpo dos insetos é dividido em cabeça, tórax e 
abdome. Possuem tubo digestório completo e di-
gestão extracelular, enquanto a respiração é feita 
por traqueias. 

 

04) Nos crustáceos, o exoesqueleto é reforçado por 
sais de cálcio, geralmente possuem o corpo dividi-
do em cefalotórax e abdome. O sangue dos crustá-
ceos contém pigmentos respiratórios e a excreção 
depende de glândulas situadas na cabeça (glându-
las verdes ou antenares). 

 

08) Nas aranhas, a digestão é extracorpórea, pois pri-
meiramente ocorre a injeção de veneno na presa e 
depois a secreção de enzimas para digestão, quan-
do finalmente o produto líquido é sugado. 

 

16) O crescimento nos artrópodes não é contínuo, co-
mo nos outros animais. O exoesqueleto sofre mu-
das ou ecdises ao longo do crescimento. O esque-
leto antigo é denominado de exúvia. 
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22– Abaixo está uma representação esquemática do neurô-

nio. Assinale o que for correto sobre estas células e so-
bre o tecido do qual fazem parte. 

 

       
Adaptado de: Linhares, S.; Gewandsznajder, F. Biologia hoje.  

15a ed. Volume 1. Editora Ática. São Paulo, 2010. 
 

01) Em ③ podemos observar o corpo celular, onde es-

tão localizados o citoplasma e o núcleo ②, e por 

onde emergem ramificações denominadas dendri-
tos ①. Em ④, podemos identificar o axônio, o 

qual termina em ramificações, os telodendros ⑦. 
 

02) A velocidade de condução do impulso nervoso é 
maior nos axônios ④ com células de Schwann e 

bainha de mielina ⑤. A troca de cargas elétricas 

não ocorre em regiões de mielina e sim nos nódu-
los de Ranvier ⑥, razão pela qual a condução é di-

ta saltatória. 
 

04) O impulso nervoso ao longo do neurônio segue o 
seguinte caminho: entra pelo dendrito ⑦, passa 

pelo corpo celular ④ e sai pelo axônio ③. 
 

08) Ao atingir as ramificações finais do axônio, o im-
pulso nervoso provoca a exocitose de partículas si-
nápticas, com a liberação de neurotransmissores. 

 

16) Nos axônios ③, podemos distinguir bem a célula 

de Schwann ②, responsável por sintetizar bainha 

de mielina, que preenche toda essa região. Os te-
lodendros ① recebem mensagens dos órgãos do 

sentido ou de outros neurônios. 
 

                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23– Em relação à origem, classificação e características das 

plantas, assinale o que for correto. 
 

01) Na passagem evolutiva das algas verdes para as 
plantas, algumas características se mantiveram por 
seleção natural, possibilitando a expansão das 
plantas para o ambiente terrestre: (i) camada de 
células estéreis protegendo os gametângios e, (ii) 
retenção do zigoto e dos estágios iniciais do em-
brião dentro do arquegônio. 

 

02) As gimnospermas possuem estruturas reprodutoras 
pouco visíveis e ausência de sementes. São plantas 
vasculares e possuem como representantes as sa-
mambaias. 

 

04) As briófitas são plantas de pequeno porte e não 
apresentam tecidos verdadeiros e especializados 
para o transporte da seiva bruta e elaborada. 

 

08) As angiospermas possuem sementes, mas não 
apresentam frutos. Os esporos haploides são libe-
rados e, ao germinarem, dão origem ao gametófi-
to, denominado prótalo, onde se desenvolvem ga-
metângios femininos e masculinos. 

 

16) As pteridófitas são plantas avasculares com estru-
turas reprodutoras bem evidentes e protegidas por 
frutos, resultantes do desenvolvimento do ovário 
da flor. 

 
                
 
 

 

24– Na maioria das espécies, os cromossomos sexuais pos-

suem genes para determinação de sexo, além de outras 
informações. Assinale o que for correto a respeito dos 
cromossomos sexuais e das heranças ligadas ao sexo. 

 

01) No homem, metade dos espermatozoides possui o 
cromossomo X e a outra metade o Y, sendo o sexo 
masculino heterogamético. Nas fêmeas, todos os 
óvulos apresentam cromossomo X, sendo então 
classificadas como homogaméticas. 

 

02) O daltonismo é uma herança ligada ao sexo. Uma 
mulher de visão normal (XDXD) casada com um 

homem daltônico (XdY) não terá nenhum filho(a) 

daltônico(a). 
 

04) Na espécie humana há uma doença hereditária, a 
distrofia molecular de Duchenne, em que ocorre a 
degeneração e atrofia dos músculos. Essa doença é 
condicionada por um alelo mutante recessivo, loca-
lizado no cromossomo X. 

 

08) A hemofilia é uma herança ligada ao sexo. Uma 
mulher com coagulação normal, mas portadora de 
um alelo mutante (XHXh), casa-se com um homem 
com coagulação normal (XHY). A possibilidade 
dos(as) filhos(as) deste casal são de 100% de coa-
gulação normal. 

 

16) Homens daltônicos (XdY) terão todos os seus filhos 
do sexo masculino também daltônico, independen-
te do genótipo da mulher. 
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25– Além de transportar alimentos, gases, excreções e hor-

mônios, a circulação sanguínea tem ainda função de de-
fesa contra agentes infecciosos e manutenção da tem-
peratura corporal. Assinale o que for correto sobre os 
componentes e características do sistema cardiovascular. 

 

01) As paredes do coração humano são constituídas 
por tecido muscular estriado cardíaco (miocárdio). 
O coração apresenta duas câmaras superiores, de-
nominadas de átrios cardíacos, e duas inferiores, 
os ventrículos cardíacos. 

 

02) O átrio cardíaco esquerdo recebe sangue rico em 
gás oxigênio proveniente dos pulmões, enquanto o 
átrio cardíaco direito recebe sangue rico em gás 
carbônico, proveniente do resto do corpo. 

 

04) O sistema cardiovascular humano é fechado, com 
circulação dupla: (i) circulação pulmonar ou pe-
quena circulação (trajeto: coração → pulmões → 

coração); e, (ii) circulação sistêmica ou grande cir-
culação (trajeto: coração → sistemas corporais → 

coração). 
 

08) O relaxamento de uma câmara cardíaca é chamado 
diástole, é quando a câmara se enche de sangue; 
já na sístole, a câmara se contrai e ocorre o bom-
beamento de sangue para fora do coração. 

 

16) Quando o sangue é bombeado pelos ventrículos, 
ele penetra nas artérias sob alta pressão, as pare-
des arteriais então relaxam-se e aumentam de vo-
lume, diminuindo a pressão em seu interior. Caso 
não haja este relaxamento das artérias, a pressão 
sanguínea pode subir, com risco de ruptura de suas 
paredes. 
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26– O esquema representativo a seguir descreve etapas do 

desenvolvimento do anfioxo. Sobre o assunto, assinale 
o que for correto. 

 

 
Adaptado de: Linhares, S.; Gewandsznajder, F. Biologia hoje.  

15a ed. Volume 1. Editora Ática. São Paulo, 2010. 
 

01) A segmentação do anfioxo é holoblástica e igual. A 
mórula (A) transforma-se em blástula (B), que so-
fre invaginação e origina a gástrula (C), resultando 
em duas camadas de células, a ectoderme (1) e a 
endoderme (3). 

 

02) A partir da endoderme (7), formam-se as glându-
las, o sistema nervoso e os músculos. 

 

04) Nos protostômios, o blastóporo (2) origina a boca 
e, nos deuterostômios, origina o ânus. 

 

08) D = gástrula; 5 = tubo neural; 6 = notocorda;      
7 = pulmões; 8 = boca. 

 

16) O tubo neural (6) e a notocorda (5) formam-se 
apenas nos cordados. Nos vertebrados, a notocor-
da é substituída pela coluna vertebral e o tubo 
neural origina o sistema nervoso. 
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27– Considerando-se os sistemas de excreção e os produtos 

excretados por diversos organismos, assinale o que for 
correto. 

 

01) Animais aquáticos podem excretar diretamente a 
amônia, pois apesar de ser muito tóxica, também é 
muito solúvel em água. Já os animais terrestres te-
riam que gastar muita água para excretar amônia, 
correndo risco de desidratação. 

 

02) O sistema excretor dos protozoários é formado por 
células-flama, as quais excretam restos alimenta-
res por um orifício na parte distal do animal. 

 

04) Os embriões da maioria dos répteis, aves e insetos 
excretam amônia através de poros situados na 
casca do ovo, impedindo assim que o embrião se 
intoxique com a substância. 

 

08) Os anfíbios adultos e os mamíferos excretam ureia, 
a qual por ser menos tóxica que a amônia, pode 
ser eliminada de forma mais concentrada, levando 
a economia de água pelo animal. 

 

16) Os anelídeos possuem um sistema excretor com-
posto de túbulos de Malpighi, sendo que parte da 
excreção também pode ser realizada por difusão, 
através da superfície do corpo. 

 
                
 
 

 

28– Analisando-se as características e peculiaridades dos 

procariontes e eucariontes, assinale o que for correto. 
 

01) Os procariontes, principalmente as bactérias, são 
sempre nocivas aos demais seres, ora causando 
doenças, ora vivendo em mutualismo com os ou-
tros organismos. 

 

02) Acredita-se que a célula eucariota tenha surgido da 
procariota. Por exemplo, as mitocôndrias e os clo-
roplastos surgiram de bactérias que invadiram as 
células primitivas e passaram a viver em seu inte-
rior. 

 

04) A célula eucariota é menor que a procariota, apre-
sentando em seu citoplasma o material genético li-
vre de envoltório e organelas responsáveis pela 
síntese proteica. 

 

08) A célula procariota apresenta DNA organizado em 
pequenos cromossomos protegidos por uma fina 
membrana. No citoplasma são encontrados ribos-
somos, responsáveis pela geração de energia na 
célula. 

 

16) Os procariontes são fundamentais para a manuten-
ção da vida, pois algumas espécies atuam como 
decompositoras, outras são fotossintetizantes, 
quimiossintetizantes, além de poderem também 
participar de processos de fermentação. 
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29– A folha é uma estrutura laminar adaptada à captação de 

luz. Sua forma e a disposição interna dos tecidos, refle-
tem adaptações a diferentes tipos de ambiente. Sobre o 
assunto, assinale o que for correto. 

 

01) A epiderme foliar é quase sempre formada por uma 
única camada de células, contudo em regiões ári-
das, as folhas podem apresentar a epiderme com 
muitas camadas celulares e contendo mais estôma-
tos, são as plantas xerófitas. 

 

02) As células da epiderme secretam cutina, formando 
uma película praticamente impermeável, a cutícula. 
As trocas gasosas ocorrem por meio dos estôma-
tos, presentes principalmente na face inferior da 
folha. 

 

04) Os hidatódios estão localizados nas bordas de al-
gumas folhas e são especializados em eliminar o 
excesso de água da planta. 

 

08) Os tricomas são estruturas presentes na parte su-
perior da folha, responsáveis pela captura e distri-
buição da luz para os cloroplastos, viabilizando o 
processo de fotossíntese. 

 

16) A região interna da folha, ou mesófilo, é constituída 
de células ricas em cloroplastos e grandes espaços 
por onde circula o ar atmosférico, permitindo assim 
a troca de gases com o ambiente. 

 
                
 
 

 

30– Observe a tabela abaixo e assinale o que for correto em 

relação aos sistemas energéticos. 
 

Adaptado de: Torres, BB; Marzzoco, A. Bioquímica básica.  
3a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 

 

01) As reservas de ATP e de fosfocreatina nos múscu-
los esqueléticos constituem um suprimento imedia-
to de energia para a contração muscular, suficiente 
para esforços máximos de 6 a 8 segundos. 

 

02) O glicogênio é rapidamente consumido e a energia 
é utilizada para exercícios intensos com duração de 
1 a 2 minutos. A glicose degradada por fermenta-
ção láctica produz lactato, que sai da célula muscu-
lar e passa para o sangue, sendo absorvido princi-
palmente pelo fígado, onde é convertido em glico-
se. 

 

04) O lactato é responsável pela fadiga muscular. É 
produzido pela fermentação láctica e permanece na 
corrente sanguínea, após um período de tempo, é 

filtrado nos rins e eliminado na urina. 
 

08) Quando se realizam exercícios físicos extenuantes, 
o oxigênio pode se tornar insuficiente para a ativi-
dade muscular aeróbia e, nessas condições, a célu-
la passa realizar fermentação láctica. 

 

16) À medida que os sistemas respiratórios e circulató-
rios são ativados, chega ao músculo maior quanti-
dade de oxigênio. Inicia-se, então, a formação de 
ATP pela respiração aeróbia, em que a glicose é 

degradada completamente a CO2 e água. 

 
                
 
 

 

 
 
 

Atividade Física Sistema Energético 

Corrida de 100 metros Principalmente ATP e fosfocreatina 

Corrida de 200 metros ATP, fosfocreatina e glicogênio-lactato 

Corrida de 400 metros Principalmente glicogênio-lactato 

Corrida de 800 metros Glicogênio-lactato e sistema aeróbio 

Maratona Sistema aeróbio 
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FÍSICA 
 

31– Um bloco de madeira de 100 g desliza, a partir do re-

pouso, sobre um plano inclinado de 2 m de comprimen-
to e com uma inclinação de 45º com a horizontal. Le-
vando em conta o atrito entre o bloco e o plano inclina-
do e desconsiderando a resistência do ar, assinale o que 
for correto. 

 

Dados: aceleração da gravidade g = 10 m/s2  

           coeficiente de atrito estático = 0,5  
           coeficiente de atrito dinâmico = 0,3 
            

 
 

01) O bloco desliza com uma aceleração de  

       3,5 √2 m/s2. 
 

02) A energia cinética do bloco no instante em que ele 

atinge a metade do percurso vale 0,35 √2 J. 
 

04) O trabalho realizado pela força resultante sobre o 
bloco, quando este percorre a distância de 1,5 m a 

partir do repouso, é igual a √2 J. 
 

08) Se não houvesse a força de atrito, o movimento do 
bloco seria uniforme. 

 

16) No presente caso, a força de atrito entre o bloco e 
o plano inclinado não depende da inclinação do 
plano. 

 
                
 
 

 

32– Considere duas esferas pequenas, uma feita de borra-

cha, possuindo uma massa de 100 g, e outra feita de 
massa de modelar possuindo uma massa de 200 g. As 
duas são largadas, simultaneamente a partir do repou-
so, de uma altura de 5 m. Considere que a colisão da 
esfera de borracha com o solo é perfeitamente elástica 
e a da esfera feita de massa de modelar é perfeitamen-
te inelástica. Desconsiderando a resistência do ar, assi-
nale o que for correto. 

 

Dados: aceleração da gravidade g = 10 m/s2
 

 

01) Os impulsos devidos aos choques de cada uma das 
esferas com o solo são iguais. 

 

02) Podemos afirmar que  a conservação da quantida-
de de movimento sempre terá como consequência 
a conservação da energia cinética.  

04) O coeficiente de restituição para a colisão da esfera 
feita de massa de modelar é igual a zero. 

 

08) As duas esferas irão atingir o solo ao mesmo tem-
po e terão neste instante valores idênticos de 
energias cinéticas. 

 

16) Podemos afirmar que no caso da colisão da esfera 
feita de borracha com o solo, a energia cinética da 
esfera é conservada. 
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33– A velocidade escalar de um ponto material num deter-

minado referencial é descrito pela função: 𝑣 = 40 − 4 𝑡, 
dada em m/s. No instante inicial, o móvel se encontra 
na origem do referencial. Sobre o fenômeno, assinale o 
que for correto. 

 

01) No instante t = 8 s, o movimento é retardado. 
 

02) No instante t = 12 s, o movimento é acelerado. 
 

04) O módulo da velocidade média do móvel, entre os 
instantes t = 8 s  e  t = 10 s, é 4 m/s. 

 

08) No instante t = 12 s, o móvel estará a uma distân-
cia de 192 m da origem. 

 

16) A mudança de sentido do  movimento  ocorre  para  
t = 10 s. 

 

                
 
 

 

34– Um cubo com 10 cm de lado, flutua na água de modo 

que uma de suas faces é paralela à superfície da água e 
metade de seu volume está submerso. Aplica-se uma 
força vertical, de cima para baixo, fazendo com que 2/3 
do cubo fique submerso. Analise a situação descrita e 
assinale o que for correto. 

 

Dados: densidade da água = 1 𝑔 𝑐𝑚3⁄   

           aceleração da gravidade 𝑔 = 10 𝑚 𝑠2⁄  

 

01) Quando o cubo está com metade de seu volume 
submerso, o empuxo exercido pelo líquido sobre 
ele é 5 N. 

 

02) A força necessária para que 2/3 do cubo fique 
submerso é 5/3 N. 

 

04) Se aplicarmos uma força suficiente para que o cubo 
fique totalmente submerso, a diferença de pressão 
entre as faces superior e inferior do cubo é 5𝑁 𝑚2⁄ . 

 

08) A densidade do cubo é 0,5 𝑔 𝑐𝑚3⁄ . 
 

16) A massa do cubo é 5 kg. 
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35– Um projétil, com uma massa de 2 kg, é lançado do solo 

com uma velocidade inicial de 10 m/s, cuja direção faz 
60º com a horizontal. Desprezando a resistência do ar, 
assinale o que for correto.  

 

Dados: 𝑔 = 10 𝑚 𝑠2⁄  

 

01) A energia cinética do projétil no ponto mais alto da 

trajetória é 50 J. 
 

02) A altura atingida pelo projétil, em relação ao solo, 
no ponto mais alto da trajetória é 3,75 m. 

 

04) O alcance do lançamento é 5 √3 𝑚. 
 

08) O projétil irá atingir o solo 1 s após seu lançamento. 
 

16) A energia potencial do projétil, em relação ao solo, 

no ponto mais alto da trajetória é 50 J. 
 
                
 
 

 

36– Em relação à área da física chamada Termologia, assi-

nale o que for correto. 
 

01) No interior de um calorímetro com paredes adiabá-
ticas e com calor específico desprezível, encontra-

se 100 g de água a uma temperatura de 50℃. São 

despejados 10 g de gelo a 0℃ dentro do caloríme-

tro. Considerando que o processo ocorre ao nível 
do mar, podemos afirmar que a temperatura no in-
terior do calorímetro, após atingir o equilíbrio tér-

mico, é 45℃. 
 

02) Numa certa escala termométrica, ao zero da escala 
Celsius corresponde o valor 32 e ao 100 corres-
ponde o valor 232. Quando a temperatura na esca-

la Celsius for de 25℃, o valor corespondente na ou-

tra escala será 82. 
 

04) Podemos interpretar a temperatura como uma me-
dida do estado de agitação das partículas de um 
corpo. 

 

08) O interior de um automóvel aquece quando o dei-
xamos exposto aos raios solares em virtude das 
radiações visíveis penetrarem através dos vidros e 
as radiações infravermelhas tenderem a ficar apri-
sionadas no interior do automóvel. 

 

16) O fato de o volume da água diminuir quando sua 

temperatura varia de 0℃ 𝑎 4℃, faz com que no in-

verno, uma camada da superfície de um lago fique 
congelada, enquanto abaixo dessa camada de gelo 
exista água na fase líquida. 
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37– Uma máquina térmica funciona realizando o ciclo de 

Carnot. Em cada ciclo, ela realiza certa quantidade de 
trabalho útil. A máquina possui um rendimento de 25% 
e são retirados, por ciclo, 4000 J de calor da fonte 
quente que está a uma temperatura de 227ºC. Sobre o 
assunto, assinale o que for correto. 

 

01) O trabalho útil fornecido pela máquina térmica é 
1500 J. 

 

02) O ciclo de Carnot consta de duas transformações 
adiabáticas alternadas com duas transformações 
isotérmicas. 

 

04) Nenhum ciclo teórico reversível pode ter um ren-
dimento maior do que o do ciclo de Carnot. 

 

08) A quantidade de calor fornecida para a fonte fria é 
5000 J. 

 

16) A temperatura da fonte fria é 102ºC. 
 
                
 
 

 

38– Uma lente delgada é utilizada para projetar numa tela, 

situada a 1 m da lente, a imagem de um objeto real de 

10 cm de altura e localizado a 25 cm da lente. Sobre o 
assunto, assinale o que for correto. 

 

01) A lente é convergente. 
 

02) A distância focal da lente é 20 cm. 
 

04) A imagem é invertida. 
 

08) O tamanho da imagem é 40 cm. 
 

16) A imagem é virtual. 
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39– Em relação às imagens formadas por um espelho côn-

cavo, assinale o que for correto. 
 

01) Se o objeto estiver entre o foco e o vértice, a ima-
gem é real, invertida e maior que o objeto. 

 

02) Se o objeto estiver localizado além do centro de 
curvatura, a imagem é real, invertida e menor que 
o objeto. 

 

04) Se o objeto estiver sobre o centro de curvatura, a 
imagem formada é real, direita e de mesmo tama-
nho que o objeto. 

 

08) Se o objeto estiver entre o centro de curvatura e o 
foco, a imagem é virtual, direita e maior que o ob-
jeto. 

 

16) Se o objeto está localizado no plano focal, a ima-
gem é imprópria. 

 
                
 
 

 

40– Uma onda periódica se propaga em uma corda, de 2 m 

de comprimento e que possui uma massa de 400 g, de 

acordo com a equação: 𝑦 = 10 𝑐𝑜𝑠(10 𝜋 𝑡 − 2 𝜋 𝑥), onde 

y e x estão em metros e t em segundos. Sobre o assun-
to, assinale o que for correto. 

 

01) A frequência de oscilação da onda é 5 Hz. 
 

02) O comprimento de onda é 2 m. 
 

04) A velocidade de propagação da onda na corda é    
5 m/s. 

 

08) A intensidade da força que traciona a corda é 5 N. 
 

16) A amplitude da onda é 10 m. 
 

 
 
 

 

41– Em relação às propriedades das ondas sonoras, assinale 

o que for correto. 
 

01) A frequência de uma onda sonora sofre mudança 
quando esta passa do ar para a água. 

 

02) O fenômeno do eco é produzido pela difração do 
som através de obstáculos. 

 

04) O som pode sofrer o efeito de difração. 
 

08) O fenômeno batimento ocorre quando ondas sono-
ras de frequências ligeiramente diferentes interfe-
rem entre si. 

 

16) As ondas sonoras podem ser polarizadas desde que 
as dimensões dos obstáculos sejam da mesma or-
dem de grandeza do seu comprimento de onda. 
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42– Um capacitor plano a vácuo é constituído por duas pla-

cas metálicas com área de 0,10 m2 cada e separadas 

por uma distância de 5 cm. Este capacitor é ligado a 
uma bateria de 500 V. Sobre o assunto, assinale o que 
for correto. 

 

Dados: 𝜀0 = 8,85 × 10−12  𝐹 𝑚⁄  

 
 

01) Umas das funções básicas de um capacitor é o ar-
mazenamento de energia elétrica. 

 

02) O valor da carga armazenada no capacitor será 

igual a 8,85 × 10−9 𝐶. 
 

04) Mantendo as condições apresentadas no enuncia-
do, se for colocado entre as placas do capacitor um 
material dielétrico de constante elétrica igual a 2 e 
que irá preencher totalmente a região entre as pla-
cas, o valor da carga elétrica armazenada nas pla-
cas irá dobrar em relação ao valor sem dielétrico.  

08) Uma das consequências da introdução de um ma-
terial dielétrico entre as placas de um capacitor é o 
aumento do valor do campo elétrico na região en-
tre as placas. 

 

16) A capacitância do capacitor a vácuo, apresentado 

no enunciado, é 3 × 10−11 𝐹. 
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43– Um fio metálico, de 100 m de comprimento, resistivida-

de igual a 1,7 ×  10−2 Ω 𝑚𝑚2 𝑚⁄  e área da seção trans-

versal de 3,4 mm2, tem suas extremidades ligadas em 

uma bateria de 12 V. Em função do exposto, assinale o 
que for correto. 

 

01) A resistência elétrica do fio é 0,5 Ω. 
 

02) Desprezando a variação da resistividade com a 
temperatura, a potência elétrica dissipada por efei-
to Joule no fio é 288 W. 

 

04) Se aumentarmos o comprimento do fio e manti-
vermos todos os outros parâmetros constantes, a 
corrente elétrica e a potência dissipada no fio irão 

diminuir. 
 

08) A resistência elétrica de um resistor não depende 
do material que o constitui, depende apenas de 
suas dimensões. 

 

16) Se aumentarmos a área da seção transversal do fio 
e mantivermos todos os outros parâmetros cons-
tantes, a corrente elétrica e a potência dissipada 
no fio irão aumentar. 

 
                
 
 

 
44– Uma partícula de carga 𝑞 e massa 𝑚 está se movendo, 

em linha reta, com uma velocidade constante 𝑣, numa 

região onde existem campos elétrico e magnético uni-

formes. O campo elétrico �⃗�  e o vetor indução magnética 

�⃗�  são perpendiculares entre si e cada um deles é per-

pendicular ao vetor velocidade da partícula. Analise a si-
tuação e assinale o que for correto. 

 

01) Na presente situação, o módulo da velocidade da 
partícula é 𝐸/𝐵. 

 

02) Se o campo elétrico for desligado, a trajetória da 

partícula será uma espiral com raio 𝑟 = 𝑞 𝑣0 𝑚 𝐵.⁄  
 

04) Na situação descrita no enunciado, a força elétrica 
não realiza trabalho sobre a partícula. 

 

08) A trajetória da partícula não depende da direção do 
vetor velocidade, mas apenas de seu módulo. 

 

16) Se a partícula estivesse em repouso, a força resul-
tante sobre ela seria nula. 
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45– Em relação ao campo magnético, assinale o que for 

correto. 
 

01) O campo magnético num ponto, próximo a um fio 
longo percorrido por uma corrente elétrica contí-
nua, é diretamente proporcional à intensidade da 
corrente e inversamente proporcional ao quadrado 
da distância do ponto ao fio. 

 

02) O campo magnético no centro de uma espira circu-
lar de raio R, percorrida por uma corrente elétrica 
contínua é nulo. 

 

04) No interior de um solenoide longo, percorrido por 
uma corrente elétrica contínua, as linhas de campo 
magnético são circulares e paralelas ao plano das 
espiras. 

 

08) A experiência realizada por Oersted mostrou que 
correntes elétricas produzem um campo magnético. 

 

16) O funcionamento dos geradores elétricos baseia-se 
principalmente na lei de indução de Faraday. 

 
                
 
 

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


