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FASCÍCULO 10

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Neste fascículo, daremos continuidade ao estudo referente à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. As ques-
tões aqui apresentadas tratarão das competências 5 e 6, englobando as habilidades de 17 a 23.

A competência 5 espera que o candidato entenda métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplique-os 
em diferentes contextos. Essa competência envolve as habilidades de número 17 a 19, que visam a, respectivamente, 
relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, 
químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica; relacionar 
propriedades físicas, químicas ou biológicas de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a que se 
destinam; e avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou solu-
cionar problemas de ordem social, econômica ou ambiental. 

Já a competência 6 objetiva apropriar-se de conhecimentos da Física para, em situações-problema, interpretar, avaliar ou 
planejar intervenções científico-tecnológicas. Dessa forma, pretende que o candidato, através das habilidades de 20 a 23, 
caracterize causas ou efeitos dos movimentos de partículas, substâncias, objetos ou corpos celestes; utilize leis físicas e/ou 
químicas para interpretar processos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica e/ou do eletromagne-
tismo; compreenda fenômenos decorrentes da interação entre a radiação e a matéria em suas manifestações em processos 
naturais ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, econômicas ou ambientais; e avalie possibilidades de 
geração, uso ou transformação de energia em ambientes específicos, considerando implicações éticas, ambientais, sociais 
e/ou econômicas.

No próximo fascículo, traremos questões relativas à área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Bons estudos!



2

COMPETÊNCIA DE ÁREA 5:
Entender métodos e procedimentos próprios das ciên-
cias naturais e aplicá-los em diferentes contextos.

Relacionar informações apresentadas em diferentes for-
mas de linguagem e representação usadas nas ciências 
físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, 
gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem 
simbólica.

 COMPETÊNCIA:   5         HABILIDADE:  17

Questão 1

Os indicadores ácido-base são úteis para se obter informa-
ções sobre o pH de soluções. Alguns, como o extrato de repolho 
roxo, podem ser preparados facilmente por qualquer pessoa na 
cozinha. Outros, como o tornassol, a fenolftaleína e o alaranja-
do de metila, são mais usados em laboratórios. Eles apresen-
tam uma cor em pH ácido, outra cor em pH básico e tonalidades 
intermediárias em uma faixa limitada de pH (faixa de mudança 
de cor), conforme pode ser observado na tabela.

Indicador Cor em meio ácido
pH em que há 
mudança de 

cor

Cor em 
meio bá-

sico

Tornassol Vermelho 5 a 8 Azul

Alaranjado de metila Vermelho 3 a 4,5 Amarelo

Fenolftaleína Incolor 8 a 10 Rosa

De acordo com as informações acima, é correto afirmar: 
a) Uma solução que fica incolor com fenolftaleína poderia ter 

pOH 3.
b) Água com sal de cozinha fica rosa com fenolftaleína, mas 

amarela com alaranjado de metila.
c) Uma solução que é tingida de azul pelo tornassol seria tin-

gida de amarelo pelo alaranjado de metila.
d) Colocando gotas de amoníaco em água com fenolftaleína, 

é possível que a cor mude de rosa para incolor.
e) Um suco de fruta com concentração de H+ igual a 0,0005 

mol/L fica incolor com fenolftaleína, mas amarelo com o 
alaranjado de metila.

Questão 2

A molécula de DNA é responsável por armazenar a infor-
mação genética que controla a expressão das características 
próprias de cada forma de vida. Essa informação genética é 
armazenada no DNA, na sequência das bases nitrogenadas de 
seus nucleotídeos, os quais contêm uma desoxirribose, um gru-
po fosfato e uma base nitrogenada. A base nitrogenada pode 
ser a adenina, a citosina, a guanina e a timina, e sua sequên-
cia no DNA age de maneira comparável ao nosso alfabeto para 
registrar a receita da produção de cada proteína da célula. A 
figura abaixo representa um trecho de uma molécula de DNA, 
destacando sua famosa estrutura em dupla hélice.

Nessa estrutura, pode-se afirmar que
a) 1 representa uma molécula de desoxirribose.
b) 2 representa uma adenina se 1 representar uma guanina.
c) 3 representa um grupo fosfato.
d) 4 representa uma citosina se 3 representar uma timina.
e) 5 representa fosfatos e desoxirriboses unidos.

Questão 3

O álcool etílico pode provocar alterações no organismo hu-
mano; acima de uma concentração de 0,72 grama de álcool por 
litro de sangue, o risco de acidentes automobilísticos é duas 
vezes maior. Um adulto tem, em média, 7 litros de sangue.

A legislação determina que a multa para o condutor flagrado 
sob a influência de álcool, ou de substância psicoativa que de-
termine dependência, é R$ 1 915,40. Esse valor dobra em caso 
de reincidência no período de 12 meses. 

BEBIDA g de etanol/100 mL

Vodca 45

Bourbon 40

Aguardente 35

Conhaque 35

Rum 35

Uísque 35

Gim 28

Vermute italiano 18

Vinho do Porto 15

Xerez 15

Vinho Madeira 14

Champanha seco 11

Champanha doce 11

Vinho branco 10

Vinho tinto 10

Cerveja 4

Disponível em: www.saudevidaonline.com.br

Para que uma pessoa possa tomar uma bebida alcoólica, sem 
cair na faixa de risco, poderá ingerir até 
(Dado: 1 dose de qualquer bebida apresenta um volume de 50 
mL.)
a) 1 dose de vodca.
b) 1 dose de vinho do Porto.
c) 1 latinha de cerveja de 350 mL.
d) 1/2 dose de vinho tinto ou vinho branco.
e) 1 dose de uísque.

Questão 4

Quando uma pessoa torna-se vegetariana do tipo que não uti-
liza produtos derivados de animais, fica impossibilitada de obter, 
em sua dieta, a vitamina 
a) B12, que atua na formação de células vermelhas do sangue.
b) B12, que é encontrada nos pigmentos visuais.
c) D, que auxilia na formação do tecido conjuntivo.
d) E, que é responsável pela absorção de cálcio.
e) E, que participa da formação de nucleotídeos.
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FASCÍCULO 10

Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas 
de produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às 
finalidades a que se destinam.

 COMPETÊNCIA:   5         HABILIDADE:  18

Questão 5

Goiabas mantidas à temperatura ambiente deterioram-se em con-
sequência da proliferação de micro-organismos. O mesmo não 
acontece com a goiabada, que contém grande quantidade de açú-
car, produzida com essas frutas. Bactérias e fungos não conse-
guem proliferar porque o alto teor de açúcar age
a) desidratando suas células.
b) inibindo sua síntese proteica.
c) inibindo sua respiração celular.
d) bloqueando sua divisão celular.
e) desnaturando seu material genético.

Questão 6

Combustível de algas
Ben Hankamer, da Universidade de Brisbane, na Austrália, fa-

lou sobre os desafios econômicos e técnicos na produção mun-
dial de biocombustíveis a partir de microalgas.

Segundo ele, as microalgas são matéria-prima viável para su-
prir a demanda do planeta por combustíveis. “A grande neces-
sidade de novas fontes está relacionada aos combustíveis, que 
são 83% do consumo mundial de energia – os outros 17% estão 
relacionados à eletricidade”, apontou.

“As microalgas seriam uma solução interessante, uma vez 
que não disputariam espaço por terras agriculturáveis, além de 
contribuir para a captura de dióxido de carbono. Outra vanta-
gem dessa matéria-prima é que ela representa uma alternativa 
aos combustíveis fósseis cujas reservas mundiais são limita-
das”, disse.

Segundo Hankamer, o desenvolvimento no setor permitiu a 
construção do primeiro avião movido a um combustível feito to-
talmente de algas, o bimotor Diamond DA-42, construído pela 
companhia europeia EADS, em junho deste ano.

O pesquisador australiano também apresentou tecnologias 
que estão permitindo avanços na produção de microalgas e de 
biocombustíveis. Técnicas de visualização em três dimensões, 
como a tomografia eletrônica, permitem, por exemplo, obter 
imagens em melhor resolução de células e aperfeiçoamentos 
em biologia estrutural.

Do mesmo modo, inovações em metabolômica têm aumen-
tado o conhecimento dos metabólitos das microalgas, levando 
a melhorias na eficiência do processo fotossintético. “Ao incre-
mentar o processo, conseguimos dobrar a produção de biomas-
sa”, disse Hankamer.

Disponível em: http://www.inovacaotecnologica.com.br.

Relacionando propriedades biológicas das algas no sistema 
tecnológico de produção de biocombustível e suas finalidades, 
é possível destacar que
a) seu importante papel não é só na produção de um combus-

tível mais limpo em relação ao combustível fóssil, que pos-
sui reservas limitadas, mas também é um meio de auxiliar 
na captura de dióxido de carbono da atmosfera, fato que 
pode agravar o efeito estufa.

b) o ato de proliferar algas para fins nutricionais é um méto-
do economicamente viável, já que é comum na cultura dos 
povos do Ocidente e do Oriente o consumo de algas como 
uma das principais fontes de energia metabólica para o or-
ganismo humano.

c) apesar de ser um método promissor de produção de ener-
gia alternativa, não há vantagens em sua produção, já que 
o combustível fóssil, ao sofrer combustão, liberaria gases 
inofensivos para o meio ambiente e a saúde da população.

d) as algas, ao promoverem o processo fotossintético, libera-
riam dióxido de carbono, como ocorre com os outros seres 
vivos, e por isso a prática de produção de combustível a 
partir da proliferação desse ser intensificaria o efeito estufa 
no globo.

e) os combustíveis fósseis são fontes ilimitadas de energia, 
por isso a produção de combustíveis alternativos, como o 
biocombustível descrito por Hankamer, é um método pu-
ramente econômico de se obter lucro sem que haja uma 
preocupação ambiental.

Questão 7

Tendo em vista a falta de vacinas contra a gripe em postos de 
saúde de São Paulo e a proximidade do fim da campanha de 
imunização na capital, a Secretaria Estadual da Saúde informou 
que crianças de até cinco anos que tomaram a primeira dose 
terão garantia de receber a segunda dose. A pasta afirma que 
vai adquirir mais vacinas para esse público com recurso próprio.

São necessárias duas doses apenas em crianças acima de 
seis meses que estiverem sendo imunizadas contra a gripe pela 
primeira vez. Para os especialistas, não tomar o reforço vacinal 
significa estar “parcialmente” protegido – entre 20% e 25% –, 
mantendo o risco de contrair uma infecção grave.

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br.

O texto mostra a importância da segunda dose da vacina, pois 
ela contribui para o fenômeno da memória imunológica, levando
a) ao aumento da produção de anticorpos.
b) à inibição da produção de anticorpos.
c) ao aumento da produção de antígenos.
d) à inibição da produção de antígenos.
e) ao aumento da síntese de hemácias.

Avaliar métodos, processos ou procedimentos das 
ciências naturais que contribuam para diagnosticar ou 
solucionar problemas de ordem social, econômica ou 
ambiental.

 COMPETÊNCIA:   5         HABILIDADE:  19

Questão 8

Número de casos de sarampo no CE em 2015  
sobe para 161, diz secretaria

O número de casos confirmados em 2015 no Ceará chegou 
a 161, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta 
sexta-feira (19) pela Secretaria da Saúde. São 20 casos a mais 
em relação ao último boletim divulgado no final de maio.
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De acordo com o boletim, os municípios que tiveram mais ca-
sos foram Fortaleza e Caucaia, ambos com 70 registros.

O Ceará vive um surto de sarampo que já dura 18 meses, sen-
do este considerado extensão do surto de sarampo de Pernam-
buco que ocorreu nos anos de 2013 e 2014. Mesmo com novos 
casos, a incidência de sarampo desacelera no Ceará. Em 2014, 
o estado havia registrado 694 casos.

Disponível em: http://g1.globo.com.

Para se evitar a contaminação da população cearense com o 
vírus do sarampo, o procedimento mais adequado a ser tomado 
pelas autoridades é
a) promover campanha para localização e eliminação de reserva-

tórios naturais, como cães e gatos, nas áreas urbana e rural.
b) medicar com antibióticos específicos as crianças entre 6 

meses e 2 anos de idade.
c) promover campanha para vacinação tetra viral, que protege 

contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela.
d) desconsiderar o ocorrido e informar à população que não 

tenha receio, pois o número pequeno de casos não é motivo 
de preocupação.

e) ingerir vegetais cozidos, lavar bem e desinfetar verduras 
cruas, ter higiene pessoal e na manipulação de alimentos.

Questão 9

Barreiras de contenção em rodovias
Pontes e viadutos são dotados de dispositivos especialmente 

planejados para garantir a segurança dos usuários em caso de 
acidentes. Os guarda-corpos são as estruturas que protegem os 
pedestres, e as barreiras funcionam como atenuadores do cho-
que dos veículos, tendo como finalidade promover seu retorno à 
pista da maneira mais natural possível. (...) Segundo José Afon-
so Pereira Vitório, engenheiro projetista de pontes e viadutos 
(...), é mais comum que os guarda-corpos sejam executados em 
concreto, uma vez que os metálicos são mais sujeitos à agressi-
vidade ambiental e a furtos e vandalismo.(...) 

As barreiras (ver figuras acima) podem ser rígidas, de con-
creto, ou flexíveis, de metal, aponta Mounir El Debs, professor 
da área de pontes de concreto da Escola de Engenharia de São 
Carlos (EE/USP). “As flexíveis precisam ser trocadas toda vez 
que são danificadas por choques, por isso têm manutenção mais 
dispendiosa”, explica. “Geralmente, usam-se proteções metáli-
cas nas estradas e nos trechos que se aproximam das pontes, 
mas em pontes e viadutos propriamente ditos utiliza-se concre-
to”, afirma Vitório.

Disponível em: http://infraestruturaurbana.pini.com.br.

O texto descreve dois modelos diferentes de barreira de con-
tenção em rodovias e pontes. Imagine duas experiências dis-
tintas nas quais certo veículo a 90 km/h, com apenas 2 pas-
sageiros, colida inelasticamente com cada um dos modelos 
de barreira de contenção. Fisicamente, a razão de, em certos 
trechos, serem utilizadas as barreiras de metal e, em outros, as 
de concreto é que
a) as de metal, por se deformarem mais que as de concreto, 

exercem forças maiores para parar o veículo; consequente-
mente, o impacto sentido pelos 2 passageiros é menor. 

b) as de concreto, por se deformarem menos que as de metal, 
exercem forças maiores para parar o veículo; consequente-
mente, o impacto sentido pelos 2 passageiros é maior.

c) as de metal produzem menor variação na quantidade de mo-
vimento do veículo que as de concreto; consequentemente, 
o impacto sentido pelos 2 passageiros é menor.

d) as de concreto produzem menor variação na quantidade de 
movimento do veículo que as de concreto; consequente-
mente, o impacto sentido pelos 2 passageiros é maior.

e) as de metal e as de concreto produzem o mesmo impulso 
retardador no veículo; consequentemente, o impacto senti-
do pelos 2 passageiros, nas duas situações, é o mesmo.

Questão 10

Durante dois séculos, o tratamento térmico dos alimentos era 
feito apenas em embalagens de plástico e vidro. A embalagem 
Tetra Recart, do fabricante Tetra Pak, é a primeira embalagem 
autoclavável do mundo. 

É formada por várias camadas que incluem papelão, polietile-
no e alumínio. As camadas protetoras da embalagem Tetra Re-
cart mantêm os alimentos seguros e frescos até o consumo. 

No entanto, essas embalagens são muito resistentes e podem 
levar cerca de cem anos para se degradarem.

A partir dessas informações sobre as embalagens Tetra Recart 
e os impactos ambientais que elas causam, deve-se levar em 
consideração
a) o descarte em aterros sanitários, para que sejam incinera-

das sem causar impacto ambiental.
b) a moagem das embalagens e o tratamento com ácido clorí-

drico antes de serem descartadas.
c) o reaproveitamento de materiais utilizados na sua fabricação. 
d) a substituição do alumínio e do polietileno por outros materiais 

não reciclados, mas duráveis, na produção de embalagens.
e) a impossibilidade de reciclar, de maneira econômica, as em-

balagens Tetra Recart.
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FASCÍCULO 10

COMPETÊNCIA DE ÁREA 6:
Apropriar-se de conhecimentos da Física para, em situa-
ções problema, interpretar, avaliar ou planejar interven-
ções científico-tecnológicas.

Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de par-
tículas, substâncias, objetos ou corpos celestes.

 COMPETÊNCIA:   6         HABILIDADE:  20

Questão 11

Os Jogos Olímpicos 2016, que aconteceram no Rio de Janei-
ro, foram transmitidos para todo o Brasil. Todos os brasileiros pu-
deram acompanhar as diversas modalidades de esporte através 
de suas televisões.

Imagine que, em sua casa, seus amigos combinaram assistir 
a um jogo de vôlei da seleção brasileira, e, para que a narração 
fique no volume máximo, com muita emoção, você resolveu ligar 
a saída de som do televisor a uma caixa de som com um alto-fa-
lante bem potente. Para aproveitar o tamanho da caixa de som, 
você a usou como mesa para colocar a TV em cima dela. 

O que deverá acontecer com a imagem do televisor?
a) A imagem ficará mais nítida, pois no alto-falante existe um 

ímã que melhora o fluxo de elétrons no televisor.
b) A imagem aparecerá borrada, pois o som do alto-falante 

joga os elétrons do tubo de imagens para fora da linha cor-
reta de colisão.

c) No alto-falante existe um ímã que repele ou atrai magneti-
camente os elétrons do feixe, fazendo com que os elétrons 
alterem a trajetória, colidindo em posições incorretas, provo-
cando distorções na imagem e nas cores.

d) A imagem na TV jamais seria alterada, pois, na caixa de som 
e no televisor, todos os componentes são compatíveis.

e) A imagem ficaria com um colorido mais intenso, pois o som 
potencializa a emissão de luz emitida pelo processo de coli-
são do elétron.

Utilizar leis físicas e/ou químicas para interpretar proces-
sos naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da 
termodinâmica e/ou do eletromagnetismo.

 COMPETÊNCIA:   6         HABILIDADE:  21

Questão 12

Quando se aquece água em um fogão, há uma transmissão 
de energia da chama para o fundo da panela, que, por sua vez, 
aquece a água que está em contato com ele e, por fim, essa 
energia se transmite para o restante da água. O calor se transmi-
tiu predominantemente por condução 

a) na chama ao aquecer a água.
b) no movimento em ciclo da água.
c) no contato da panela com a água. 
d) na transmissão infravermelha da chama.
e) no movimento de partículas nas partes metálicas da panela.

Questão 13

As altas temperaturas atingidas em algumas regiões tornam 
comum a instalação de aparelhos de ar condicionado, principal-
mente em locais públicos fechados.
O ar lançado pelo aparelho de ar condicionado troca calor com o 
ambiente interno principalmente por
a) convecção, e esse processo ocorre nos meios materiais e 

no vácuo.
b) condução, e esse processo não ocorre nos meios materiais 

e no vácuo.
c) irradiação, e esse processo não ocorre nos meios materiais 

e no vácuo.
d) convecção, e esse processo necessita de um meio material 

para se realizar.
e) condução, e esse processo depende da umidade do ar, que 

é um meio material.

Compreender fenômenos decorrentes da interação 
entre a radiação e a matéria em suas manifestações 
em processos naturais ou tecnológicos, ou em suas 
implicações biológicas, sociais, econômicas ou am-
bientais.

 COMPETÊNCIA:   6         HABILIDADE:  22

Questão 14

Considere os seguintes acontecimentos ocorridos no Brasil:

Goiás, 1987 – Um equipamento con-
tendo césio radioativo, utilizado em me-
dicina nuclear, foi encontrado em um 
depósito de sucatas e aberto por pes-
soa que desconhecia o seu conteúdo. 
Resultado: mortes e consequências 
ambientais sentidas até hoje.

Distrito Federal, 1999 – Cilindros con-
tendo cloro, gás bactericida utilizado em 
tratamento de água, encontrados em 
um depósito de sucatas, foram abertos 
por pessoa que desconhecia o seu con-
teúdo. Resultado: mortes, intoxicações 
e consequências ambientais sentidas 
por várias horas.

Para evitar que novos acontecimentos dessa natureza venham 
a ocorrer, foram feitas propostas para que a atuação do Estado 
possa prevenir que tais acidentes aconteçam novamente. Uma 
dessas propostas é
a) proibir o uso de materiais radioativos e gases tóxicos.
b) multar rigorosamente, proibindo a compra, uso e destino de 

materiais radioativos e de recipientes contendo gases tóxicos.
c) instruir usuários sobre a utilização e o descarte desses 

materiais.
d) realizar campanhas semanais de esclarecimentos à popula-

ção sobre os riscos da radiação e da toxicidade de determi-
nadas substâncias.

e) proibir as atividades profissionais que utilizam tais materiais 
prejudiciais à saúde.
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Questão 15

No verão, muitas pessoas apreciam ficar se bronzeando ao 
sol, nas praias ou piscinas, por acharem que um bom bronzeado 
é sinal de bem-estar e de vitalidade. Mas não é bem assim. As 
radiações solares podem trazer sérias consequências para o cor-
po, como queimaduras e até câncer de pele.

Sobre os fenômenos decorrentes da radiação, podemos destacar:
a) A radiação ultravioleta é capaz de alterar a molécula de 

DNA, levando ao desenvolvimento do câncer de pele.
b) A destruição da camada de ozônio diminui a incidência de 

radiação ultravioleta sobre a superfície da Terra.
c) Os agentes mutagênicos, físicos ou químicos, podem elevar 

a incidência das mutações, fazendo com que os seres evo-
luam mais rapidamente.

d) Mutações provocadas pela radiação solar fazem com que o 
organismo adquira resistência a esse tipo de radiação.

e) Parte da radiação solar que chega à Terra é refletida pelas 
nuvens e pela superfície terrestre; outra parte é absorvida 
pelo solo e reirradiada para a atmosfera na forma de calor. 
Esse fenômeno natural é denominado inversão térmica.

Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação 
de energia em ambientes específicos, considerando im-
plicações éticas, ambientais, sociais e/ou econômicas.

 COMPETÊNCIA:   6         HABILIDADE:  23

Questão 16

Usina de Energia Solar MPX – Tauá
Localizada no município de Tauá, estado do Ceará, a Usina 

MPX Tauá, é um empreendimento do grupo EBX, do empresário 
Eike Batista, e foi inaugurada com uma capacidade de geração 
de 1 MW e com capacidade de expansão para até 50 MW.

Na primeira etapa, a usina MPX Tauá recebeu investimentos 
de, aproximadamente, R$ 10 milhões, abastecerá 1 500 residên-
cias e ocupará uma área total de até 12 000 m2.

Diário Inhamuns – Diário do Nordeste, 5 ago. 2011.

Potencializado pela necessidade de reduzir as emissões de 
gases causadores do efeito estufa, o desenvolvimento de fon-
tes de energias renováveis e limpas dificilmente resultará em um 
modelo hegemônico. A tendência é que cada país crie uma com-
binação própria de matrizes, escolhida entre várias categorias 
limpas e não limpas, fazendo uso de biocombustíveis, energia 
solar, hidrelétrica, termoelétrica, geotérmica, nuclear ou eólica e, 
mais tarde, provavelmente o hidrogênio.

Considerando as diversas energias citadas no texto, é correto 
afirmar que:
a) O uso da energia eólica e solar como percentual maior na 

matriz energética brasileira não comprometerá a produção 
de energia regular anual, visto que sol e vento ocorrem to-
dos os dias no território brasileiro.

b) A energia solar utilizada em Tauá é uma forma limpa e reno-
vável de geração de eletricidade.

c) Das formas citadas de geração de energia, a de maior im-
pacto ambiental é a energia nuclear.

d) A energia geotérmica é a forma conhecida mais limpa e re-
novável de geração de energia elétrica.

e) As usinas termoelétricas provocam menor impacto ambien-
tal que as usinas nucleares.
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FASCÍCULO 10

Resoluções

01  C

a) Falso. Uma solução ácida, que fica incolor na presença de 
fenolftaleína, não poderia ter pOH 3 ou pH 11 (soluções ácidas 
apresentam pH < 7).

b) Falso. Água com sal de cozinha forma uma solução neutra.

c) Verdadeiro. Uma solução que é tingida de azul pelo tor-
nassol é básica. Na presença de alaranjado de metila, uma 
solução básica fica amarela, de acordo com a tabela fornecida.

d) Falso. Colocando gotas de amoníaco, a solução torna-se 
básica. Na presença de fenolftaleína, a solução fica rosa.

e) Falso. Para um suco de fruta com concentração de H+ 
igual a 0,0005 mol/L, vem:
[H+] = 0,0005 mol/L
pH = – log [H+]
pH = – log (5 x 10–4)
pH = 4 – log 5 (pH < 7)  caráter ácido
Na presença de tornassol: vermelho.
Na presença de alaranjado de metila: vermelho.
Na presença de fenolftaleína: incolor.

02  E

Na estrutura do DNA, 1, 2, 3 e 4 representam as bases nitroge-
nadas, sendo que elas ligam cada cadeia à cadeia oposta por 
pontes de hidrogênio somente entre adenina e timina e entre 
guanina e citosina, de modo que, se 1 é guanina, 2 é citosina; 
e se 3 for timina, 4 é adenina. Já 5 representa o esqueleto 
açúcar-fosfato, ou seja, o conjunto de fosfatos e desoxirriboses 
unidos por ligações covalentes, estando as bases nitrogena-
das ligadas à desoxirribose de cada nucleotídeo.

03  D

Um adulto com 7 litros de sangue pode ingerir até (0,72 g  7) 
5,04 g de etanol. Assim,

a) 1 dose de vodca = 22,5 g de etanol;
b) 1 dose de vinho do Porto = 7,5 g de etanol;
c) 1 latinha de cerveja de 350 mL = 14 g de etanol;
d) 1/2 dose de vinho tinto ou vinho branco = 2,5 g de etanol;
e) 1 dose de uísque = 17,5 g de etanol.

04  A

A dieta vegetariana não utiliza produtos derivados de animais. 
Sendo assim, descarta-se a hipovitaminose de tocoferol (vita-
mina E), uma vez que essas substâncias podem ser encon-
tradas em produtos de origem vegetal. A vitamina D também 
tem como fonte principal uma série de compostos de origem 
animal, porém a vitamina D está relacionada ao metabolis-
mo do cálcio e fósforo, bem como a manutenção da estru-
tura óssea. A vitamina B12 é encontrada principalmente em 
carnes brancas e vermelhas e está relacionada ao processo 

de eritropoiese, ou seja, formação das células vermelhas do 
sangue. 

05  A

A grande quantidade de açúcar na goiabada a torna hipertôni-
ca em relação às bactérias e aos fungos decompositores, que 
desidratam por osmose e morrem. Com a morte desses mi-
cro-organismos, a goiabada não se decompõe e é conservada 
mesmo que não haja refrigeração. 

06  A

A produção de energia como forma de biocombustível através 
das algas acarreta grandes vantagens, como a produção de 
uma nova fonte de energia mais limpa que as utilizadas prefe-
rencialmente atualmente, como os combustíveis fósseis. Es-
ses seres, por serem fotossintetizantes, auxiliam na captação 
do CO2 atmosférico, um dos gases que intensificam o efeito 
estufa, acarretando o aquecimento global.

07  A

Durante o processo de imunização ativa, inocula no organismo 
do receptor antígenos para produção de anticorpos e células 
de memória para determinado antígeno. Esse estímulo acon-
tece com a inoculação da primeira dose de antígeno (1a dose 
da vacina). Ao ser aplicado uma segunda dose, ocorre um rá-
pido reconhecimento dos antígenos pelas células de memória 
já formadas anteriormente e uma resposta secundária mais 
rápida e mais intensa com uma maior produção de anticorpos 
específicos contra determinado antígeno.

08  C

O sarampo é uma doença infectocontagiosa viral, causada 
pelo vírus morbilivírus. A transmissão ocorre diretamente, de 
pessoa a pessoa, geralmente por tosse, espirros, fala ou res-
piração; por isso, a facilidade de contágio da doença. Além de 
secreções respiratórias ou da boca, também é possível se con-
taminar através da dispersão de gotículas com partículas virais 
no ar, que podem perdurar por tempo relativamente longo no 
ambiente, especialmente em locais fechados, como escolas e 
clínicas. A doença é transmitida na fase em que a pessoa apre-
senta febre alta, mal-estar, coriza, irritação ocular, tosse e falta 
de apetite, durando até quatro dias após o aparecimento das 
manchas vermelhas. A suscetibilidade ao vírus do sarampo é 
geral, e a única forma de prevenção é a vacinação.

09  B

De acordo com o texto, as barreiras de contenção metálicas 
são mais flexíveis, o que aumenta o tempo para conter um ve-
ículo no caso de um impacto contra elas. Na situação proposta 
no enunciado, há um veículo a 90 km/h, com 2 passageiros, 
sendo testado numa colisão inelástica em duas situações: uma 
contra a barreira de concreto e outra contra a barreira de me-
tal. Pelo teorema do impulso, I = Q, o impulso e a variação 
da quantidade de movimento no veículo são os mesmos nas 
duas experiências. No entanto, como I = F  t, para o mesmo 
impulso, como o tempo de frenagem é maior no impacto con-
tra a barreira metálica, a força transmitida aos passageiros (e, 
portanto, o impacto sentido por eles) é menor. A barreira de 
concreto, por ser bem mais rígida, para o veículo em um inter-
valo de tempo bem menor, mas transmite um impacto maior 
para os passageiros. Por isso, ela é mais usada em situações 
em que se necessita parar logo o veículo, como no caso de 
colisões em pontes ou viadutos.

1. C  2. E 3. D 4. A 5. A 6. A

7. A  8. C 9. B 10. E 11. C 12. C 

13. D  14. C 15. A 16. B

Gabarito
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10  E

a) Falso. A incineração produz gases poluentes provenientes 
dos diferentes materiais das camadas na embalagem.

b) Falso. O ácido clorídrico é um ácido forte e não deve ser 
descartado no ambiente, mesmo tendo sido usado para trata-
mento da embalagem.

c) Falso. Após confeccionada a embalagem, não tem como 
retornar aos materiais iniciais usados na fabricação.

d) Falso. O correto é a utilização de materiais recicláveis.

e) Verdadeiro. A separação das camadas de diferentes mate-
riais (plástico, papelão e alumínio) não pode ser feita de forma 
econômica.

11  C

O elétron apresenta um campo magnético que pode ser repe-
lido ou atraído pelo ímã presente no alto-falante da caixa de 
som. O elétron tem sua trajetória alterada colidindo em uma 
posição diferente, gerando uma imagem borrada com cores 
distorcidas.

12  C

Condução é o processo de transmissão de calor feita de partí-
cula para partícula sem que haja transporte de matéria de uma 
região para outra. Embora a condução seja mais facilmente 
notada nos sólidos, ela pode ocorrer nos fluidos. O fundo da 
panela, estando quente, aquece a água que está em contato 
com ele por meio da condução

13  D

O processo de resfriamento de um ambiente por um aparelho 
de ar condicionado está associado à retirada de ar quente de 
dentro do ambiente, e não somente ao lançamento do ar re-
frigerado nesse ambiente. Essa retirada é feita pelo exaustor 
que tem acesso a esse ar quente, pois este sobe devido à sua 
menor densidade em relação ao ar frio lançado. Esse proces-
so chama-se convecção térmica e não ocorre no vácuo, pois 
precisa de um meio material para se propagar.

14  C

A utilização de materiais radiativos é fundamental para diver-
sas áreas profissionais, como na medicina radioterápica no 
tratamento de pacientes com câncer, exames como cintilogra-
fia nuclear etc. Também é importante o uso de substâncias 
químicas tóxicas (gás cloro) no tratamento de água, que, em 
pequenas concentrações, não são consideradas nocivas ao 
ser humano. Como são produtos importantes, não devem ser 
de uso proibido, e sim fiscalizados e instruídos quanto ao uso 
e ao descarte de tais materiais.

15  A

Os raios solares são compostos por diferentes radiações, raios 
X, radiação ionizante, radiação ultravioleta, luz visível, radia-
ção infravermelha e ondas de rádio. Na superfície da Terra, 
temos somente radiação dentro do comprimento de onda que 
varia de 200 nm a 3 000 nm. A radiação ultravioleta, UV (200 
nm a 4 000 nm), é composta pela radiação ultravioleta A, UV-A 
(320 a 400 nm), ultravioleta B, UV-B (290 a 320 nm) e ultravio-
leta C, UV-C (200 a 290 nm). O ozônio, o oxigênio, os vapores 
de água e o dióxido de carbono presentes na atmosfera filtram 
parte da radiação ultravioleta que chega à superfície da Terra. 
A radiação UV pode causar dano ao DNA da célula, provocan-

do mutações no DNA. Essas mutações são características da 
exposição à radiação UV e são conhecidas como assinatura 
UV. Elas podem levar a uma alteração em genes que, no final, 
acabam causando câncer de pele. Além dessa ação mutagê-
nica, a radiação UV também age causando imunossupressão, 
diminuindo as defesas do corpo, dificultando que o corpo com-
bata um possível começo de câncer. Por fim, a radiação UV 
causa oxidação e gera radicais livres.

16  B

a) Falso. A geração de energia a partir dos raios solares e da 
força dos ventos é sazonal, não podendo ser a forma predomi-
nante da matriz energética brasileira.

b) Verdadeiro. A energia solar é considerada de baixo impac-
to ambiental e muito limpa.

c) Falso. As usinas nucleares, apesar de produzirem o lixo 
nuclear, que fica confinado dentro das instalações da própria 
usina, são consideradas de muito baixo impacto ambiental, 
pois, ao máximo, joga água aquecida para o ambiente.

d) Falso. Uma das formas mais limpas e renováveis de gera-
ção de energia elétrica é a eólica.

e) Falso. As usinas termoelétricas são bem mais poluentes 
que as nucleares, pois emitem gases provenientes da queima 
do combustível, lançando gases formadores da chuva ácida e 
do aquecimento global. 


