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Enem 2009 - CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS 

TECNOLOGIAS   

Questão 01.  

A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio (N2) 

e oxigênio (O2), que somam cerca de 99%, e por gases 

traços, entre eles o gás carbônico (CO2), vapor de água 

(H2O), metano (CH4), ozônio (O3) e o óxido nitroso (N2O), 

que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases 

traços, por serem constituídos por pelo menos três átomos, 

conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo 

o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, 

é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial 

(século XIX), a concentração de gases traços na atmosfera, 

em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o 

que resultou no aumento da temperatura em escala global. 

Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente 

envolvido no aumento da concentração de CO2 na 

atmosfera: o desmatamento.   

BROWN, I. F.; ALECHANDRE, A. S. Conceitos básicos sobre 

clima,carbono, florestas e comunidades. A.G. Moreira  S.  Schwartzman. 
As mudanças climáticas globais e os  cossistemas brasileiros. Brasília: 

Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, 2000 (adaptado).  

Considerando o texto, uma alternativa viável para combater 

o efeito estufa é  

A) reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a 

substituição da produção primária pela industrialização 

refrigerada.  

B) promover a queima da biomassa vegetal, responsável 

pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4.  

C) reduzir o desmatamento, mantendo-se, assim, o potencial 

da vegetação em absorver o CO2 da atmosfera.  

D) aumentar a concentração atmosférica de H2O, molécula 

capaz de absorver grande quantidade de calor.  

E) remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, 

diminuindo a capacidade delas de reter calor. 

Questão 02. 

 Analise a figura. 

 

Disponível em: http//www.alcoologia.net. Acesso em: 15 jul. 2009 

(adaptado).  

Supondo que seja necessário dar um título para essa figura, a 

alternativa que melhor traduziria o processo representado 

seria:  

A) Concentração média de álcool no sangue ao longo do dia.  

B) Variação da frequência da ingestão de álcool ao longo 

das horas.  

C) Concentração mínima de álcool no sangue a partir de 

diferentes dosagens.  

D) Estimativa de tempo necessário para metabolizar 

diferentes quantidades de álcool.  

E) Representação gráfica da distribuição de frequência de 

álcool em determinada hora do dia. 

Questão 03.  

Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de 

pessoas infectadas pelo HIV (o vírus que causa a AIDS), 

sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo, 

principalmente na África, Ásia e Rússia. Nesse cenário de 

pandemia, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, 

pois salvaria milhões de vidas. Certamente seria um marco 

na história planetária e também uma esperança para as 

populações carentes de tratamento antiviral e de 

acompanhamento médico.  

TANURI, A.; FERREIRA JUNIOR, O. C. Vacina contra Aids: desafios e 

esperanças. Ciência Hoje (44) 26, 2009 (adaptado).  

Uma vacina eficiente contra o HIV deveria  

A) induzir a imunidade, para proteger o organismo da 

contaminação viral.  

B) ser capaz de alterar o genoma do organismo portador, 

induzindo a síntese de enzimas protetoras.  

C) produzir antígenos capazes de se ligarem ao vírus, 

impedindo que este entre nas células do organismo humano.  

D) ser amplamente aplicada em animais, visto que esses são 

os principais transmissores do vírus para os seres humanos.  

E) estimular a imunidade, minimizando a transmissão do 

vírus por gotículas de saliva.  

Questão 04.   

Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas 

por técnica de clonagem a partir de uma planta original que 

apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 

dois grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com 

exceção das condições de iluminação, sendo um grupo 

exposto a ciclos de iluminação solar natural e outro mantido 

no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo 

exposto à luz apresentava folhas verdes como a planta 

original e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas 

amareladas.   

Ao final do experimento, os dois grupos de plantas 

apresentaram  

A) os genótipos e os fenótipos idênticos.  
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B) os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes.  

C) diferenças nos genótipos e fenótipos.  

D) o mesmo fenótipo e apenas dois genótipos diferentes.  

E) o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipos.  

Questão 05.  

Na linha de uma tradição antiga, o astrônomo grego 

Ptolomeu (100-170 d.C.) afirmou a tese do geocentrismo, 

segundo a qual a Terra seria o centro do universo, sendo que 

o Sol, a Lua e os planetas girariam em seu redor em órbitas 

circulares. A teoria de Ptolomeu resolvia de modo razoável 

os problemas astronômicos da sua época. Vários séculos 

mais tarde, o clérigo e astrônomo polonês Nicolau 

Copérnico (1473-1543), ao encontrar inexatidões na teoria 

de Ptolomeu, formulou a teoria do heliocentrismo, segundo 

a qual o Sol deveria ser considerado o centro do universo, 

com a Terra, a Lua e os planetas girando circularmente em 

torno dele. Por fim, o astrônomo e matemático alemão 

Johannes Kepler (1571-1630), depois de estudar o planeta 

Marte por cerca de trinta anos, verificou que a sua órbita é 

elíptica. Esse resultado generalizou-se para os demais 

planetas.   

A respeito dos estudiosos citados no texto, é correto afirmar 

que  

A) Ptolomeu apresentou as ideias mais valiosas, por serem 

mais antigas e tradicionais.  

B) Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentrismo 

inspirado no contexto político do Rei Sol.  

C) Copérnico viveu em uma época em que a pesquisa 

científica era livre e amplamente incentivada pelas 

autoridades.   

D) Kepler estudou o planeta Marte para atender às 

necessidades de expansão econômica e científica da 

Alemanha.  

E) Kepler apresentou uma teoria científica que, graças aos 

métodos aplicados, pôde ser testada e generalizada.   

Questão 06.   

O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos 

compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os 

oceanos, e diversos processos que permitem a transferência 

de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de 

carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, 

por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande 

relevância que se perceba a importância da substituição de 

combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis.   

A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do 

carbono, pois provoca  

A) aumento da porcentagem de carbono contido na Terra.  

B) redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores.  

C) aumento da produção de carboidratos de origem vegetal.  

D) aumento na quantidade de carbono presente na 

atmosfera.  

E) redução da quantidade global de carbono armazenado nos 

oceanos. 

Questão 07.  

Um novo método para produzir insulina artificial que utiliza 

tecnologia de DNA recombinante foi desenvolvido por 

pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da 

Universidade de Brasília (UnB) em parceria com a iniciativa  

privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a 

bactéria  Escherichia col para torná-la capaz de sintetizar o 

hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior 

quantidade e em apenas 30 dias, um terço do tempo 

necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste 

na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais 

abatidos.  

Ciência Hoje, 24 abr. 2001. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br 
(adaptado) 

A produção de insulina pela técnica do DNA recombinante 

tem, como consequência,  

A) o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a 

partir do pâncreas suíno.  

B) a seleção de microrganismos resistentes a antibióticos.   

C) o progresso na técnica da síntese química de hormônios.  

D) impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos.  

E) a criação de animais transgênicos. 

Questão 08.   

A economia moderna depende da disponibilidade de muita 

energia em diferentes formas, para funcionar e crescer. No 

Brasil, o consumo total de energia pelas indústrias cresceu 

mais de quatro vezes no período entre 1970 e 2005. 

Enquanto os investimentos em energias limpas e renováveis, 

como solar e eólica, ainda são incipientes, ao se avaliar a 

possibilidade de instalação de usinas geradoras de energia 

elétrica, diversos fatores devem ser levados em 

consideração, tais como os impactos causados ao ambiente e 

às populações locais.  

RICARDO, B.; CAMPANILI, M. Almanaque Brasil Socioambiental.  
São Paulo: Instituto Socioambiental, 2007 (adaptado).    

Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma 

usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas 

d’água em rios cercados por mata, alegando-se que causaria 

impacto ambiental muito menor que uma usina termelétrica. 

Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina 

hidrelétrica nessa região, inclui-se  

A) a poluição da água por metais da usina.  

B) a destruição do habitat de animais terrestres.  

C) o aumento expressivo na liberação de CO2 para a 

atmosfera.  
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D) o consumo não renovável de toda água que passa pelas 

turbinas.  

E) o aprofundamento no leito do rio, com a menor deposição 

de resíduos no trecho de rio anterior à represa. 

Questão 09.  

As mudanças climáticas e da vegetação ocorridas nos 

trópicos da América do Sul têm sido bem documentadas por 

diversos autores, existindo um grande acúmulo de 

evidências geológicas ou paleoclimatológicas que 

evidenciam essas mudanças ocorridas durante o Quaternário 

nessa região. Essas mudanças resultaram em restrição da 

distribuição das florestas pluviais, com expansões 

concomitantes de  habitats não-florestais durante períodos 

árdos (glaciais), seguido da expansão das florestas pluviais e 

restrição das áreas não-florestais durante períodos úmidos 

(interglaciais).  

Disponível em: http://zoo.bio.ufpr.br. Acesso em: 1 maio 2009.  

Durante os períodos glaciais,  

A) as áreas não-florestais ficam restritas a refúgios 

ecológicos devido à baixa adaptabilidade de espécies não-

florestais a ambientes áridos.  

B) grande parte da diversidade de espécies vegetais é 

reduzida, uma vez que necessitam de condições semelhantes 

a dos períodos interglaciais.  

C) a vegetação comum ao cerrado deve ter se limitado a 

uma pequena região do centro do Brasil, da qual se expandiu 

até atingir a atual distribuição.  

D) plantas com adaptações ao clima árido, como o 

desenvolvimento de estruturas que reduzem a perda de água, 

devem apresentar maior área de distribuição.  

E) florestas tropicais como a amazônica apresentam 

distribuição geográfica mais ampla, uma vez que são densas 

e diminuem a ação da radiação solar sobre o solo e reduzem 

os efeitos da aridez. 

Questão 10.  

A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos 

cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a energia 

solar é convertida energia química que, juntamente com 

água e gás carbônico (CO2), é utilizada para a síntese de 

compostos orgânicos (carboidratos). A fotossíntese é o único 

processo de importância biológica capaz de realizar essa 

conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, 

aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para 

impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a 

atmosfera e água para a célula por meio da respiração 

celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos 

do planeta, produzidos tanto no presente (biomassa) como 

em tempos remotos (combustível fóssil), é resultante da 

atividade fotossintética.   

As informações sobre obtenção e transformação dos 

recursos naturais por meio dos processos vitais de 

fotossíntese e respiração, descritas no texto, permitem 

concluir que  

A) o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético.  

B) os carboidratos convertem energia solar em energia 

química.  

C) a vida na Terra depende, em última análise, da energia 

proveniente do Sol.  

D) o processo respiratório é responsável pela retirada de 

carbono da atmosfera.  

E) a produção de biomassa e de combustível fóssil, por si, é 

responsável pelo aumento de CO2 atmosférico. 

Questão 11.  

Para que todos os órgãos do corpo humano funcionem em 

boas condições, é necessário que a temperatura do corpo 

fique sempre entre 36 ºC e 37 ºC. Para manter-se dentro 

dessa faixa, em dias de muito calor ou durante intensos 

exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é 

acionada.    

Pode-se citar como o principal responsável pela manutenção 

da temperatura corporal humana o sistema  

A) digestório, pois produz enzimas que atuam na quebra de 

alimentos calóricos.   

B) imunológico, pois suas células agem no sangue, 

diminuindo a condução do calor.  

C) nervoso, pois promove a sudorese, que permite perda de 

calor por meio da evaporação da água.  

D) reprodutor, pois secreta hormônios que alteram a 

temperatura, principalmente durante a menopausa.  

E) endócrino, pois fabrica anticorpos que, por sua vez, 

atuam na variação do diâmetro dos vasos periféricos. 

Questão 12.  

Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa 

utilizados com a finalidade de facilitar, durante processos de 

lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em 

água, por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir 

representa a estrutura de uma molécula de sabão. 

 

Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, 

desse modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Por 

exemplo, para o estearato de sódio, é estabelecido o seguinte 

equilíbrio:  

 CH3(CH2)16COO– +  H2O  = CH3(CH2)16COOH  +  OH– 

 Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel 

em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do 

meio deve ser controlado de maneira a evitar que o 

equilíbrio acima seja deslocado para a direita.   

Com base nas informações do texto, é correto concluir que 

os sabões atuam de maneira  
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A) mais eficiente em pH básico.  

B) mais eficiente em pH ácido.  

C) mais eficiente em pH neutro.  

D) eficiente em qualquer faixa de pH.  

E) mais eficiente em pH ácido ou neutro. 

Questão 13.  

A abertura e a pavimentação de rodovias em zonas rurais e 

regiões afastadas dos centros urbanos, por um lado, 

possibilita melhor acesso e maior integração entre as 

comunidades, contribuindo com o desenvolvimento social e 

urbano de populações isoladas. Por outro lado, a construção 

de rodovias pode trazer impactos indesejáveis ao meio 

ambiente, visto que a abertura de estradas pode resultar na 

fragmentação de  habitats, comprometendo o fluxo gênico e 

as interações entre espécies silvestres, além de prejudicar o 

fluxo natural de rios e riachos, possibilitar o ingresso de 

espécies exóticas em ambientes naturais e aumentar a 

pressão antrópica sobre os ecossistemas nativos.   

BARBOSA, N. P. U.;  FERNANDES, G. W. A destruição do jardim. 

Scientific American Brasil. Ano 7, número 80, dez. 2008 (adaptado). 

Nesse contexto, para conciliar os interesses aparentemente 

contraditórios entre o progresso social e urbano e a 

conservação do meio ambiente, seria razoável   

A) impedir a abertura e a pavimentação de rodovias em 

áreas rurais e em regiões  preservadas, pois a qualidade de 

vida e as tecnologias encontradas nos centros urbanos são 

prescindíveis às populações rurais.    

B) impedir a abertura e a pavimentação de rodovias em 

áreas rurais e em regiões preservadas, promovendo a 

migração das populações rurais para os centros urbanos, 

onde a qualidade de vida é melhor.  

C) permitir a abertura e a pavimentação de rodovias apenas 

em áreas rurais produtivas, haja vista que nas demais áreas o 

retorno financeiro  necessário para produzir uma melhoria 

na qualidade de vida da região não é garantido.   

D) permitir a abertura e a pavimentação de rodovias, desde 

que comprovada a sua real necessidade e após a realização 

de estudos que demonstrem ser possível contornar ou 

compensar seus impactos ambientais.  

E) permitir a abertura e a pavimentação de rodovias, haja 

vista que os impactos ao meio ambiente são temporários e 

podem ser facilmente revertidos com as tecnologias 

existentes para recuperação de áreas degradadas.  

Questão 14.   

A eficiência de um processo de conversão de energia é 

definida como a razão entre a produção de energia ou 

trabalho útil e o total de entrada de energia no processo. A 

figura mostra um processo com diversas etapas. Nesse caso, 

a eficiência geral será igual ao produto das eficiências das 

etapas individuais. A entrada de energia que não se 

transforma em trabalho útil é perdida sob formas não 

utilizáveis (como resíduos de calor).  

 

HINRICHS, R. A. Energia e Meio Ambiente. São Paulo: Pioneira  

Thomson Learning, 2003 (adaptado).   

Aumentar a eficiência dos processos de conversão de 

energia implica economizar recursos e combustíveis. Das 

propostas seguintes, qual resultará em maior aumento da 

eficiência geral do processo?  

A) Aumentar a quantidade de combustível para queima na 

usina de força.    

B) Utilizar lâmpadas incandescentes, que geram pouco calor 

e muita luminosidade.  

C) Manter o menor número possível de aparelhos elétricos 

em funcionamento nas moradias.  

D) Utilizar cabos com menor diâmetro nas linhas de 

transmissão a fim de economizar o material condutor.    

E) Utilizar materiais com melhores propriedades condutoras 

nas linhas de transmissão e lâmpadas fluorescentes nas 

moradias. 

Questão 15.   

Para que apresente condutividade elétrica adequada a muitas 

aplicações, o cobre bruto obtido por métodos térmicos é 

purificado eletroliticamente. Nesse processo, o cobre bruto 

impuro constitui o ânodo da célula, que está imerso em uma 

solução de CuSO4. À medida que o cobre impuro é oxidado 

no ânodo, íons Cu2+ da solução são depositados na forma 

pura no cátodo. Quanto às impurezas metálicas, algumas são 

oxidadas, passando à solução, enquanto outras simplesmente 

se desprendem do ânodo e se sedimentam abaixo dele. As 

impurezas sedimentadas são posteriormente processadas, e 

sua comercialização gera receita que ajuda a cobrir os custos 

do processo. A série eletroquímica a seguir lista o cobre e 

alguns metais presentes como impurezas no cobre bruto de 

acordo com suas forças redutoras relativas.   
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Entre as impurezas metálicas que constam na série 

apresentada, as que se sedimentam abaixo do ânodo de 

cobre são  

A) Au, Pt, Ag, Zn, Ni e Pb.  

B) Au, Pt e Ag.  

C) Zn, Ni e Pb.  

D) Au e Zn.  

E) Ag e Pb.  

Questão 16.  

A figura seguinte representa um modelo de transmissão da 

informação genética nos sistemas biológicos. No fim do 

processo, que inclui a replicação, a transcrição e a tradução, 

há três formas proteicas diferentes denominadas a, b e c. 

 

Depreende-se do modelo que  

A) a única molécula que participa da produção de proteínas 

é o DNA.  

B) o fluxo de informação genética, nos sistemas biológicos,  

é unidirecional.  

C) as fontes de informação ativas durante o processo de 

transcrição são as proteínas.  

D) é possível obter diferentes variantes proteicas a partir de 

um mesmo produto de transcrição.  

E) a molécula de DNA possui forma circular e as demais 

moléculas possuem forma de fita simples linearizadas. 

Questão 17.  

O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas 

a entrar no seleto grupo das nações que dispõem de trens-

bala. O Ministério dos Transportes prevê o lançamento do 

edital de licitação internacional para a construção da ferrovia 

de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 

quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio, e a Estação da 

Luz, no centro da capital paulista, em uma hora e 25 

minutos.   

Disponível em: http://oglobo.globo.com.  Acesso em: 14 jul. 2009.  

Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser enfrentado 

na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem é o 

dimensionamento das curvas. Considerando-se que uma 

aceleração lateral confortável para os passageiros e segura 

para o trem seja de 0,1 g, em que g é a aceleração da 

gravidade (considerada igual a 10 m/s2), e que a velocidade 

do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria 

correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam 

ter raio de curvatura mínimo de, aproximadamente,  

 

A) 80 m.   D) 1.600 m.  

B) 430 m.   E) 6.400 m. 

C) 800 m.  

Questão 18.  

O manual de instruções de um aparelho de ar-condicionado 

apresenta a seguinte tabela, com dados técnicos para 

diversos modelos:  

Disponível em: http://www.institucional.brastemp.com.br. Acesso em: 13 

jul. 2009 (adaptado). 

Considere-se que um auditório possua capacidade para 40 

pessoas, cada uma produzindo uma quantidade média de 

calor, e que praticamente todo o calor que flui para fora do 

auditório o faz por meio dos aparelhos de ar-condicionado. 

Nessa situação, entre as informações listadas, aquelas 

essenciais para se determinar quantos e/ou quais aparelhos 

de ar-condicionado são precisos para manter, com lotação 

máxima, a temperatura interna do auditório agradável e 

constante, bem como determinar a espessura da fiação do 

circuito elétrico para a ligação desses aparelhos, são   

A) vazão de ar e potência.  

B) vazão de ar e corrente elétrica - ciclo frio.  

C) eficiência energética e potência.  

D) capacidade de refrigeração e frequência.  

E) capacidade de refrigeração e corrente elétrica - ciclo frio. 

Questão 19.   

A instalação elétrica de uma casa envolve várias etapas, 

desde a alocação dos dispositivos, instrumentos e aparelhos 

elétricos, até a escolha dos materiais que a compõem, 

passando pelo dimensionamento da potência requerida, da 

fiação necessária, dos eletrodutos*, entre outras.   Para cada 

aparelho elétrico existe um valor de potência associado. 

Valores típicos de potências para alguns aparelhos elétricos 

são apresentados no quadro seguinte:  

 

*Eletrodutos são condutos por onde passa a fiação de uma instalação 

elétrica, com a finalidade de protegê-la.  
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A escolha das lâmpadas é essencial para obtenção de uma 

boa iluminação. A potência da lâmpada deverá estar de 

acordo com o tamanho do cômodo a ser iluminado. O 

quadro a seguir mostra a relação entre as áreas dos cômodos 

(em m2) e as potências das lâmpadas (em W), e foi utilizado 

como referência para o primeiro pavimento de uma 

residência.  

 

Obs.: Para efeitos dos cálculos das áreas, as paredes são desconsideradas.  

Considerando a planta baixa fornecida, com todos os 

aparelhos em funcionamento, a potência total, em watts, será 

de  

A) 4.070.    D) 4.390.  

B) 4.270.    E) 4.470. 

C) 4.320.  

Questão 20.  

O esquema mostra um diagrama de bloco de uma estação 

geradora de eletricidade abastecida por combustível fóssil.  

 

HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M. Energia e meio ambiente.  São 

Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003 (adaptado).  

Se fosse necessário melhorar o rendimento dessa usina, que 

forneceria eletricidade para abastecer uma cidade, qual das 

seguintes ações poderia resultar em alguma economia de 

energia, sem afetar a capacidade de geração da usina?  

A) Reduzir a quantidade de combustível fornecido à usina 

para ser queimado.  

B) Reduzir o volume de água do lago que circula no 

condensador de vapor.  

C) Reduzir o tamanho da bomba usada para devolver a água 

líquida à caldeira.  

D) Melhorar a capacidade dos dutos com vapor conduzirem 

calor para o ambiente.  

E) Usar o calor liberado com os gases pela chaminé para 

mover um outro gerador. 

Questão 21.  

Os seres vivos apresentam diferentes ciclos de vida, 

caracterizados pelas fases nas quais gametas são produzidos 

e pelos processos reprodutivos que resultam na geração de 

novos indivíduos.   

Considerando-se um modelo simplificado padrão para 

geração de indivíduos viáveis, a alternativa que corresponde 

ao observado em seres humanos é: 

A) 

 

B) 

 

C)  
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D)  

 

E) 

 

Questão 22.   

Um medicamento, após ser ingerido, atinge a corrente 

sanguínea e espalha-se pelo organismo, mas, como suas 

moléculas “não sabem” onde é que está o problema, podem 

atuar em locais diferentes do local “alvo” e desencadear 

efeitos além daqueles desejados. Não seria perfeito se as 

moléculas dos medicamentos soubessem exatamente onde 

está o problema e fossem apenas até aquele local exercer sua 

ação?  A técnica conhecida como iontoforese, indolor e não 

invasiva, promete isso. Como mostram as figuras, essa nova 

técnica baseia-se na aplicação de uma corrente elétrica de 

baixa intensidade sobre a pele do paciente, permitindo que 

fármacos permeiem membranas biológicas e alcancem a 

corrente sanguínea, sem passar pelo estômago. Muitos 

pacientes relatam apenas um formigamento no local de 

aplicação. O objetivo da corrente elétrica é formar poros que 

permitam a passagem do fármaco de interesse. A corrente 

elétrica é distribuída por eletrodos, positivo e negativo, por 

meio de uma solução aplicada sobre a pele. Se a molécula 

do medicamento tiver carga elétrica positiva ou negativa, ao 

entrar em contato com o eletrodo de carga de mesmo sinal, 

ela será repelida e forçada a entrar na pele (eletrorrepulsão - 

A). Se for neutra, a molécula será forçada a entrar na pele 

juntamente com o fluxo de solvente fisiológico que se forma 

entre os eletrodos (eletrosmose - B).  

 

GRATIERI, T; GELFUSO, G. M.; LOPES, R. F. V. Medicação do futuro-
iontoforese facilita entrada de fármacos no organismo. Ciência Hoje,                       

vol 44, no 259, maio 2009 (adaptado).  

De acordo com as informações contidas no texto e nas 

figuras, o uso da iontoforese  

A) provoca ferimento na pele do paciente ao serem 

introduzidos os eletrodos, rompendo o epitélio.  

B) aumenta o risco de estresse nos pacientes, causado pela 

aplicação da corrente elétrica.  

C) inibe o mecanismo de ação dos medicamentos no tecido-

alvo, pois estes passam a entrar por meio da pele.  

D) diminui o efeito colateral dos medicamentos, se 

comparados com aqueles em que a ingestão se faz por via 

oral.  

E) deve ser eficaz para medicamentos constituídos de 

moléculas polares e ineficaz, se essas forem apolares. 

Questão 23.  

Cerca de 1% do lixo urbano é constituído por resíduos 

sólidos contendo elementos tóxicos. Entre esses elementos 

estão metais pesados como o cádmio, o chumbo e o 

mercúrio, componentes de pilhas e baterias, que são 

perigosos à saúde humana e ao meio ambiente. Quando 

descartadas em lixos comuns, pilhas e baterias vão para 

aterros sanitários ou lixões a céu aberto, e o vazamento de 

seus componentes contamina o solo, os rios e o lençol 

freático, atingindo a flora e a fauna. Por serem 

bioacumulativos e não biodegradáveis, esses metais chegam 

de forma acumulada aos seres humanos, por meio da cadeia 

alimentar. A legislação vigente (Resolução CONAMA no 

257/1999) regulamenta o destino de pilhas e baterias após 

seu esgotamento energético e determina aos fabricantes e/ou 

importadores a quantidade máxima permitida desses metais 

em cada tipo de pilha/bateria, porém o problema ainda 

persiste.  

Disponível em: http://www.mma.gov.br.  Acesso em: 11 jul. 2009 

(adaptado).  

Uma medida que poderia contribuir para acabar 

definitivamente com o problema da poluição ambiental por 

metais pesados relatado no texto seria  

A) deixar de consumir aparelhos elétricos que utilizem pilha 

ou bateria como fonte de energia.  

B) usar apenas pilhas ou baterias recarregáveis e de vida útil 

longa e evitar ingerir alimentos contaminados, 

especialmente peixes.  

C) devolver pilhas e baterias, após o esgotamento da energia 

armazenada, à rede de assistência técnica especializada para 

repasse a fabricantes e/ou importadores.  

D) criar nas cidades, especialmente naquelas com mais de 

100 mil habitantes, pontos estratégicos de coleta de baterias 

e pilhas, para posterior repasse a fabricantes e/ou 

importadores.  

E) exigir que fabricantes invistam em pesquisa para a 

substituição desses metais tóxicos por substâncias menos 

nocivas ao homem e ao ambiente, e que não sejam 

bioacumulativas. 
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Quetão 24.  

Umidade relativa do ar é o termo usado para descrever a 

quantidade de vapor de água contido na atmosfera. Ela é 

definida pela razão entre o conteúdo real de umidade de uma 

parcela de ar e a quantidade de umidade que a mesma 

parcela de ar pode armazenar na mesma temperatura e 

pressão quando está saturada de vapor, isto é, com 100% de 

umidade relativa. O gráfico representa a relação entre a 

umidade relativa do ar e sua temperatura ao longo de um 

período de 24 horas em um determinado local. 

 

Considerando-se as informações do texto e do gráfico, 

conclui-se que  

A) a insolação é um fator que provoca variação da umidade 

relativa do ar.  

B) o ar vai adquirindo maior quantidade de vapor de água à 

medida que se aquece.  

C) a presença de umidade relativa do ar é diretamente 

proporcional à temperatura do ar.  

D) a umidade relativa do ar indica, em termos absolutos, a 

quantidade de vapor de água existente na atmosfera.  

E) a variação da umidade do ar se verifica no verão, e não 

no inverno, quando as temperaturas permanecem baixas. 

Questão 25.  

Os planos de controle e erradicação de doenças em animais 

envolvem ações de profilaxia e dependem em grande 

medida da correta utilização e interpretação de testes 

diagnósticos. O quadro mostra um exemplo hipotético de 

aplicação de um teste diagnóstico. 

 

Manual Técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da 

Brucelose e da Tuberculose Animal – PNCEBT. Brasília: Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2006 (adaptado).  

Considerando que, no teste diagnóstico, a sensibilidade é a 

probabilidade de um animal infectado ser classificado como 

positivo e a especificidade é a probabilidade de um animal 

não infectado ter resultado negativo, a interpretação do 

quadro permite inferir que  

A) a especificidade aponta um número de 5 falsos positivos.  

B) o teste, a cada 100 indivíduos infectados, classificaria 90 

como positivos.  

C) o teste classificaria 96 como positivos em cada 100 

indivíduos não infectados.  

D) ações de profilaxia são medidas adotadas para o 

tratamento de falsos positivos.  

E) testes de alta sensibilidade resultam em maior número de 

animais falsos negativos comparado a um teste de baixa 

sensibilidade.  

Questão 26.   

O processo de industrialização tem gerado sérios problemas 

de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se 

pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em 

maiores proporções na água da chuva são o H2CO3, formado 

pela reação do CO2 atmosférico com a água, o HNO3, o 

HNO2, o H2SO4 e o H2SO3. Esses quatro últimos são 

formados principalmente a partir da reação da água com os 

óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de 

combustíveis fósseis.     

A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só 

da concentração do ácido formado, como também do tipo de 

ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de 

estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se 

consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos 

citados no texto conferem maior acidez às águas das 

chuvas?  

A) HNO3 e HNO2.   D) H2SO4 e HNO3. 

B) H2SO4 e H2SO3.    E) H2CO3 e H2SO3. 

C) H2SO3 e HNO2.  
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Questão 27.  

O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com cinco 

astronautas a bordo e uma câmera nova, que iria substituir 

uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio 

Hubble. Depois de entrarem em órbita a 560 km de altura, 

os astronautas se aproximaram do Hubble. Dois astronautas 

saíram da Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a 

porta de acesso, um deles exclamou: “Esse telescópio tem a 

massa grande, mas o peso é pequeno.” 

 

Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar 

que a frase dita pelo astronauta.   

A) se justifica porque o tamanho do telescópio determina a 

sua massa, enquanto seu pequeno peso decorre da falta de 

ação da aceleração da gravidade.     

B) se justifica ao verificar que a inércia do telescópio é 

grande comparada à dele próprio, e que o peso do telescópio 

é pequeno porque a atração gravitacional criada por sua 

massa era pequena.    

C) não se justifica, porque a avaliação da massa e do peso de 

objetos em órbita tem por base as leis de Kepler, que não se 

aplicam a satélites artificiais.  

D) não se justifica, porque a força-peso é a força exercida 

pela gravidade terrestre, neste caso, sobre o telescópio e é a 

responsável por manter o próprio telescópio em órbita.  

E) não se justifica, pois a ação da força-peso implica a ação 

de uma força de reação contrária, que não existe naquele 

ambiente. A massa do telescópio poderia ser avaliada 

simplesmente pelo seu volume.   

Questão 28.  

Uma pesquisadora deseja reflorestar uma área de mata ciliar 

quase que totalmente desmatada. Essa formação vegetal é 

um tipo de floresta muito comum nas margens de rios dos 

cerrados no Brasil central e, em seu clímax, possui 

vegetação arbórea perene e apresenta dossel fechado, com 

pouca incidência luminosa no solo e nas plântulas. Sabe-se 

que a incidência de luz, a disponibilidade de nutrientes e a 

umidade do solo são os principais fatores do meio ambiente 

físico que influenciam no desenvolvimento da planta. Para 

testar unicamente os efeitos da variação de luz, a 

pesquisadora analisou, em casas de vegetação com 

condições controladas, o desenvolvimento de plantas de 10 

espécies nativas da região desmatada sob quatro condições 

de luminosidade: uma sob sol pleno e as demais em 

diferentes níveis de sombreamento. Para cada tratamento 

experimental, a pesquisadora relatou se o desenvolvimento 

da planta foi bom razoável ou ruim, de acordo com critérios 

específicos. Os resultados obtidos foram os seguintes:  

 

Para o reflorestamento da região desmatada,  

A) a espécie 8 é mais indicada que a 1, uma vez que aquela 

possui melhor adaptação a regiões com maior incidência de 

luz.  

B) recomenda-se a utilização de espécies pioneiras, isto é, 

aquelas que suportam alta incidência de luz, como as 

espécies 2, 3 e 5.  

C) sugere-se o uso de espécies exóticas, pois somente essas 

podem suportar a alta incidência luminosa característica de 

regiões desmatadas.  

D) espécies de comunidade clímax, como as 4 e 7, são as 

mais indicadas, uma vez que possuem boa capacidade de 

aclimatação a diferentes ambientes.  

E) é recomendado o uso de espécies com melhor 

desenvolvimento à sombra, como as plantas das espécies 4, 

6, 7, 9 e 10, pois essa floresta, mesmo no estágio de 

degradação referido, possui dossel fechado, o que impede a 

entrada de luz. 
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Questão 29.   

Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e 

nêutrons, sendo ambos os principais responsáveis pela sua 

massa. Nota-se que, na maioria dos núcleos, essas partículas 

não estão presentes na mesma proporção. O gráfico mostra a 

quantidade de nêutrons (N) em função da quantidade de 

prótons (Z) para os núcleos estáveis conhecidos. 

 

KAPLAN, I. Física Nuclear. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1978 

(adaptado).  

O antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e 

possui vários isótopos ― átomos que só se diferem pelo 

número de nêutrons. De acordo com o gráfico, os isótopos 

estáveis do antimônio possuem  

A) entre 12 e 24 nêutrons a menos que o número de prótons.  

B) exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons.  

C) entre 0 e 12 nêutrons a mais que o número de prótons.  

D) entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons.  

E) entre 0 e 12 nêutrons a menos que o número de prótons. 

Questão 30.   

É possível, com 1 litro de gasolina, usando todo o calor 

produzido por sua combustão direta, aquecer 200 litros de 

água de 20 °C a 55 °C. Pode-se efetuar esse mesmo 

aquecimento por um gerador de eletricidade, que consome 1 

litro de gasolina por hora e fornece 110 V a um resistor de 

11  Ω, imerso na água, durante um certo intervalo de tempo. 

Todo o calor liberado pelo resistor é transferido à água.  

Considerando que o calor específico da água é igual a 4,19 J 

g-1 °C-1, aproximadamente qual a quantidade de gasolina 

consumida para o aquecimento de água obtido pelo gerador, 

quando comparado ao obtido a partir da combustão?  

A) A quantidade de gasolina consumida é igual para os dois 

casos.  

B) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é duas 

vezes maior que a consumida na combustão.  

C) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é duas 

vezes menor que a consumida na combustão.  

D) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é sete 

vezes maior que a consumida na combustão.  

E) A quantidade de gasolina consumida pelo gerador é sete 

vezes menor que a consumida na combustão.  

Questão 31.   

O progresso da tecnologia introduziu diversos artefatos 

geradores de campos eletromagnéticos. Uma das mais 

empregadas invenções nessa área são os telefones celulares 

e smartphones. As tecnologias de transmissão de celular 

atualmente em uso no Brasil contemplam dois sistemas. O 

primeiro deles é operado entre as frequências de 800 MHz e 

900 MHz e constitui os chamados sistemas TDMA/CDMA. 

Já a tecnologia GSM, ocupa a frequência de 1.800 MHz.  

 Considerando que a intensidade de transmissão e o nível de 

recepção “celular” sejam os mesmos para as tecnologias de 

transmissão TDMA/CDMA ou GSM, se um engenheiro 

tiver de escolher entre as duas tecnologias para obter a 

mesma cobertura, levando em consideração apenas o 

número de antenas em uma região, ele deverá escolher:  

A) a tecnologia GSM, pois é a que opera com ondas de 

maior comprimento de onda.  

B) a tecnologia TDMA/CDMA, pois é a que apresenta 

Efeito Doppler mais pronunciado.  

C) a tecnologia GSM, pois é a que utiliza ondas que se 

propagam com maior velocidade.  

D) qualquer uma das duas, pois as diferenças nas 

frequências são compensadas pelas diferenças nos 

comprimentos de onda.  

E) qualquer uma das duas, pois nesse caso as intensidades 

decaem igualmente da mesma forma, independentemente da 

frequência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



infoEnem Enem 2009 11 
     

Questão 32.  

Considere um equipamento capaz de emitir radiação 

eletromagnética com comprimento de onda bem menor que 

a da radiação ultravioleta. Suponha que a radiação emitida 

por esse equipamento foi apontada para um tipo específico 

de filme fotográfico e entre o equipamento e o filme foi 

posicionado o pescoço de um indivíduo. Quanto mais 

exposto à radiação, mais escuro se torna o filme após a 

revelação. Após acionar o equipamento e revelar o filme, 

evidenciou-se a imagem mostrada na figura abaixo.   

 

Dentre os fenômenos decorrentes da interação entre a 

radiação e os átomos do indivíduo que permitem a obtenção 

desta imagem inclui-se a  

A) absorção da radiação eletromagnética e a consequente 

ionização dos átomos de cálcio, que se transformam em 

átomos de fósforo.  

B) maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos 

de cálcio que por outros tipos de átomos.  

C) maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos 

de carbono que por átomos de cálcio.  

D) maior refração ao atravessar os átomos de carbono que os 

átomos de cálcio.  

E) maior ionização de moléculas de água que de átomos de 

carbono. 

Questão 33.  

Os ratos Peromyscus polionotus encontram-se distribuídos 

em ampla região na América do Norte. A pelagem de ratos 

dessa espécie varia do marrom claro até o escuro, sendo que 

os ratos de uma mesma população têm coloração muito 

semelhante. Em geral, a coloração da pelagem também é 

muito parecida à cor do solo da região em que se encontram, 

que também apresenta a mesma variação de cor, distribuída 

ao longo de um gradiente sul-norte. Na figura, encontram-se 

representadas sete diferentes populações de P. polionotus. 

Cada população é representada pela pelagem do rato, por 

uma amostra de solo e por sua posição geográfica no mapa.  

 

MULLEN, L. M.; HOEKSTRA, H. E. Natural selection along an 

environmental gradient: a classic cline in mouse pigmentation.                       
Evolution, 2008.  

O mecanismo evolutivo envolvido na associação entre cores 

de pelagem e de substrato é  

A) a alimentação, pois pigmentos de terra são absorvidos e 

alteram a cor da pelagem dos roedores.  

B) o fluxo gênico entre as diferentes populações, que 

mantém constante a grande diversidade interpopulacional.  

C) a seleção natural, que, nesse caso, poderia ser entendida  

como a sobrevivência diferenciada de indivíduos com 

características distintas.  

D) a mutação genética, que, em certos ambientes, como os 

de solo mais escuro, têm maior ocorrência e capacidade de 

alterar significativamente a cor da pelagem dos animais.  

E) a herança de caracteres adquiridos, capacidade de 

organismos se adaptarem a diferentes ambientes e 

transmitirem suas características genéticas aos descendentes.  

Questão 34.  

O lixo orgânico de casa – constituído de restos de verduras, 

frutas, legumes, cascas de ovo, aparas de grama, entre outros 

–, se for depositado nos lixões, pode contribuir  para o 

aparecimento de animais e de odores indesejáveis. 

Entretanto, sua reciclagem gera um excelente adubo 

orgânico,  que pode ser usado no cultivo de hortaliças, 

frutíferas e plantas ornamentais. A produção do adubo ou 

composto orgânico se dá por meio da compostagem, um 

processo simples que requer alguns cuidados especiais. O 

material que é acumulado diariamente em recipientes 

próprios deve ser revirado com auxílio de ferramentas 

adequadas, semanalmente, de  forma a homogeneizá-lo. É 

preciso também umedecê-lo periodicamente. O material de 

restos de capina pode ser intercalado entre uma camada e 

outra de lixo da cozinha. Por meio desse método, o adubo 

orgânico estará pronto em aproximadamente dois a três 

meses.  

Como usar o lixo orgânico em casa? Ciência Hoje,                                                  

v. 42, jun. 2008 (adaptado).  
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Suponha que uma pessoa, desejosa de fazer seu próprio 

adubo orgânico, tenha seguido o procedimento descrito no 

texto, exceto no que se refere ao umedecimento periódico do 

composto. Nessa situação,  

A) o processo de compostagem iria produzir intenso mau 

cheiro.  

B) o adubo formado seria pobre em matéria orgânica que 

não foi transformada em composto.  

C) a falta de água no composto vai impedir que 

microrganismos decomponham a matéria orgânica.  

D) a falta de água no composto iria elevar a temperatura da 

mistura, o que resultaria na perda de nutrientes essenciais.  

E) apenas microrganismos que independem de oxigênio 

poderiam  agir sobre a matéria orgânica e transformá-la em 

adubo. 

Questão 35.   

O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia 

para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por 

aquecedores solares, armazenada e convertida 

posteriormente em trabalho útil. Considere determinada 

região cuja insolação — potência solar incidente na 

superfície da Terra — seja de 800 watts/m2. Uma usina 

termossolar utiliza concentradores solares parabólicos que 

chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nesses 

coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície 

parabólica espelhada é focalizada em um receptor em forma 

de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400 °C. O 

calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-a em 

uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma 

turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. 

 

Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda 

superior da superfície refletora tenha 6 m de largura e que 

focaliza no receptor os 800 watts/m2 de radiação 

provenientes do Sol, e que  o calor específico da água é  

, então o comprimento 

linear do refletor parabólico necessário para elevar a 

temperatura de 1 m3 (equivalente a 1 t) de água de 20 °C 

para 100°C, em uma hora, estará entre  

A) 15 m e 21 m.    D) 680 m e 710 m. 

B) 22 m e 30 m.     E) 6.700 m e 7.150 m. 

C) 105 m e 125 m.  

 

Questão 36.  

O uso de protetores solares em situações de grande 

exposição aos raios solares como, por exemplo, nas praias, é 

de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de 

um protetor apresentam, usualmente, anéis aromáticos 

conjugados  com grupos carbonila, pois esses sistemas são 

capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos 

seres humanos. A conjugação é definida como a ocorrência 

de alternância entre ligações simples e duplas em uma 

molécula. Outra propriedade das moléculas em questão é 

apresentar, em uma de suas extremidades, uma parte apolar 

responsável por reduzir a solubilidade do composto em 

água, o que impede sua rápida remoção quando do contato 

com a água.   De acordo com as considerações do texto, qual 

das moléculas apresentadas a seguir é a mais adequada para 

funcionar como molécula ativa de protetores solares? 

A)  

 

B)  

 

C) 

 

D) 

 

E) 

 

Quetão 37.   

Sabe-se que o olho humano não consegue diferenciar 

componentes de cores e vê apenas a cor resultante, 

diferentemente do ouvido, que consegue distinguir, por 

exemplo, dois instrumentos diferentes tocados 

simultaneamente. Os raios luminosos do espectro visível, 

que têm comprimento de onda entre 380 nm e 780 nm, 

incidem na córnea, passam pelo cristalino e são projetados 
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na retina. Na retina, encontram-se dois tipos de 

fotorreceptores, os cones e os bastonetes, que convertem a 

cor e a intensidade da luz recebida em impulsos nervosos. 

Os cones distinguem as cores primárias: vermelho, verde e 

azul, e os bastonetes diferenciam apenas níveis de 

intensidade, sem separar comprimentos de onda. Os 

impulsos nervosos produzidos são enviados ao cérebro por 

meio do nervo óptico, para que se dê a percepção da 

imagem.   

Um indivíduo que, por alguma deficiência, não consegue 

captar as informações transmitidas pelos cones, perceberá 

um objeto branco, iluminado apenas por luz vermelha, como  

A) um objeto indefinido, pois as células que captam a luz 

estão inativas.  

B) um objeto rosa, pois haverá mistura da luz vermelha com 

o branco do objeto.  

C) um objeto verde, pois o olho não consegue diferenciar 

componentes de cores.  

D) um objeto cinza, pois os bastonetes captam 

luminosidade, porém não diferenciam cor.  

E) um objeto vermelho, pois a retina capta a luz refletida 

pelo objeto, transformando-a em vermelho. 

Questão 38.   

Durante uma ação de fiscalização em postos de 

combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para 

enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por 

um posto de combustível compra álcool por R$ 0,50/litro, a 

uma temperatura de 5 °C. Para revender o líquido aos 

motoristas, instalou um mecanismo na bomba de 

combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 

35 °C, sendo o litro de álcool revendido a R$ 1,60. 

Diariamente o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 ºC e 

os revende.    

Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado 

que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 

1×10-3 ºC-1, desprezando-se o custo da energia gasta no 

aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono 

do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após 

uma semana de vendas estaria entre  

A) R$ 500,00 e R$ 1.000,00.  

B) R$ 1.050,00 e R$ 1.250,00.  

C) R$ 4.000,00 e R$ 5.000,00.  

D) R$ 6.000,00 e R$ 6.900,00.  

E) R$ 7.000,00 e R$ 7.950,00.  

Questão 39.   

A invenção da geladeira proporcionou uma revolução no 

aproveitamento dos alimentos, ao permitir que fossem 

armazenados e transportados por longos períodos. A figura 

apresentada ilustra o processo cíclico de funcionamento de 

uma geladeira, em que um gás no interior de uma tubulação 

é forçado a circular entre o congelador e a parte externa da 

geladeira. É por meio dos processos de compressão, que 

ocorre na parte externa, e de expansão, que ocorre na parte 

interna, que o gás proporciona a troca de calor entre o 

interior e o exterior da geladeira. 

 

Disponível em: http://home.howstuffworks.com. Acesso em: 19 out. 2008 
(adaptado).  

Nos processos de transformação de energia envolvidos no 

funcionamento da geladeira,  

A) a expansão do gás é um processo que cede a energia 

necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira.  

B) o calor flui de forma não-espontânea da parte mais fria, 

no interior, para a mais quente, no exterior da geladeira.  

C) a quantidade de calor cedida ao meio externo é igual ao 

calor retirado da geladeira.  

D) a eficiência é tanto maior quanto menos isolado 

termicamente do ambiente externo for o seu compartimento 

interno.  

E) a energia retirada do interior pode ser devolvida à 

geladeira abrindo-se a sua porta, o que reduz seu consumo 

de energia. 

Questão 40.  

Na manipulação em escala nanométrica, os átomos revelam 

características peculiares, podendo apresentar tolerância à 

temperatura, reatividade química, condutividade elétrica, ou 

mesmo exibir força de intensidade extraordinária. Essas 

características explicam o interesse industrial pelos 

nanomateriais que estão sendo muito pesquisados em 

diversas áreas, desde o desenvolvimento de cosméticos, 

tintas e tecidos, até o de terapias contra o câncer.  

LACAVA, Z. G. M; MORAIS, P. C. Nanobiotecnologia e Saúde. 
Disponível em: http://www.comciencia.br (adaptado).  

A utilização de nanopartículas na indústria e na medicina 

requer estudos mais detalhados, pois  

A) as partículas, quanto menores, mais potentes e radiativas 

se tornam.  
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B) as partículas podem ser manipuladas, mas não 

caracterizadas com a atual tecnologia.  

C) as propriedades biológicas das partículas somente podem 

ser testadas em microrganismos.  

D) as partículas podem atravessar poros e canais celulares, o 

que poderia causar impactos desconhecidos aos seres vivos 

e, até mesmo, aos ecossistemas.  

E) o organismo humano apresenta imunidade contra 

partículas tão pequenas, já que apresentam a mesma 

dimensão das bactérias (um bilionésimo de metro).  

 Questão 41.  

Uma vítima de acidente de carro foi encontrada carbonizada 

devido a uma explosão. Indícios, como certos adereços de 

metal usados pela vítima, sugerem que a mesma seja filha de 

um determinado casal. Uma equipe policial de perícia teve 

acesso ao material biológico carbonizado da vítima, 

reduzido, praticamente, a fragmentos de ossos. Sabe-se que 

é possível obter DNA em condições para análise genética de 

parte do tecido interno de ossos. Os peritos necessitam 

escolher, entre cromossomos autossômicos, cromossomos 

sexuais (X e Y) ou DNAmt (DNA mitocondrial), a melhor 

opção para identificação do parentesco da vítima com o 

referido casal. Sabe-se que, entre outros aspectos, o número 

de cópias de um mesmo cromossomo por célula maximiza a 

chance de se obter moléculas não degradadas pelo calor da 

explosão.  

 Com base nessas informações e tendo em vista os diferentes 

padrões de herança de cada fonte de DNA citada, a melhor 

opção para a perícia seria a utilização  

A) do DNAmt, transmitido ao longo da linhagem materna, 

pois, em cada célula humana, há várias cópias dessa 

molécula.  

B) do cromossomo X, pois a vítima herdou duas cópias 

desse cromossomo, estando assim em número superior aos 

demais.  

C) do cromossomo autossômico, pois esse cromossomo 

apresenta maior quantidade de material genético quando 

comparado aos nucleares, como, por exemplo, o DNAmt.  

D) do cromossomo Y, pois, em condições normais, este é 

transmitido integralmente do pai para toda a prole e está 

presente em duas cópias em células de indivíduos do sexo 

feminino.  

E) de marcadores genéticos em cromossomos autossômicos, 

pois estes, além de serem transmitidos pelo pai e pela mãe, 

estão presentes em 44 cópias por célula, e os demais, em 

apenas uma. 

 Questão  42.   

O cultivo de camarões de água salgada vem se 

desenvolvendo muito nos últimos anos na região Nordeste 

do Brasil e, em algumas localidades, passou a ser a principal 

atividade econômica. Uma das grandes preocupações dos 

impactos negativos dessa atividade está relacionada à 

descarga, sem nenhum tipo de tratamento, dos efluentes dos 

viveiros diretamente no ambiente marinho, em estuários ou 

em manguezais. Esses efluentes possuem matéria orgânica 

particulada e dissolvida, amônia, nitrito, nitrato, fosfatos, 

partículas de sólidos em suspensão e outras substâncias que 

podem ser consideradas contaminantes potenciais.  

CASTRO, C. B.; ARAGÃO, J. S.; COSTA-LOTUFO, L. V. 

Monitoramento da toxicidade de efluentes de uma fazenda de                                
cultivo de camarão marinho. Anais do IX Congresso Brasileiro                                                 

de Ecotoxicologia, 2006 (adaptado).  

Suponha que tenha sido construída uma fazenda de 

carcinicultura próximo a um manguezal. Entre as 

perturbações ambientais causadas pela fazenda, espera-se 

que   

A) a atividade microbiana se torne responsável pela 

reciclagem do fósforo orgânico excedente no ambiente 

marinho.  

B) a relativa instabilidade das condições marinhas torne as 

alterações de fatores físico-químicos pouco críticas à vida no 

mar.  

C) a amônia excedente seja convertida em nitrito, por meio 

do processo de nitrificação, e em nitrato, formado como 

produto intermediário desse processo.  

D) os efluentes promovam o crescimento excessivo de 

plantas aquáticas devido à alta diversidade de espécies 

vegetais permanentes no manguezal.  

E) o impedimento da penetração da luz pelas partículas em 

suspensão venha a comprometer a produtividade primária do 

ambiente marinho, que resulta da atividade metabólica do 

fitoplâncton.  

Questão 43.  

Nas últimas décadas, o efeito estufa tem-se intensificado de 

maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes 

atribuído à intensa liberação de CO2 durante a queima de 

combustíveis fósseis para  geração de energia. O quadro traz 

as entalpias-padrão de combustão a 25 ºC (ΔH0
25) do 

metano, do butano e do octano.  

 

À medida que aumenta a consciência sobre os impactos 

ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a 

importância de se criar políticas de incentivo ao uso de 

combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-

se que o metano, o butano e o octano sejam representativos 

do gás natural, do gás liquefeito de petróleo (GLP) e da 

gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados 

fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da 

quantidade de calor obtido por mol de CO2 gerado, a ordem 

crescente desses três combustíveis é  

A) gasolina, GLP e gás natural.  

B) gás natural, gasolina e GLP.  

C) gasolina, gás natural e GLP.  
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D) gás natural, GLP e gasolina.  

E) GLP, gás natural e gasolina. 

Questão 44.   

O álcool hidratado utilizado como combustível veicular é 

obtido por meio da destilação fracionada de soluções 

aquosas geradas a partir da fermentação de biomassa. 

Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é 

aumentado, até o limite de 96% em massa.   

Considere que, em uma usina de produção de etanol, 800 kg 

de uma mistura etanol/água com concentração 20% em 

massa de etanol foram destilados, sendo obtidos 100 kg de 

álcool hidratado 96% em massa de etanol. A partir desses 

dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou 

um resíduo com uma concentração de etanol em massa  

A) de 0%.  

B) de 8,0%.  

C) entre 8,4% e 8,6%.  

D) entre 9,0% e 9,2%.  

E) entre 13% e 14%. 

Questão 45.  

Considere a seguinte situação hipotética: ao preparar o palco 

para a apresentação de uma peça de teatro, o iluminador 

deveria colocar três atores sob luzes que tinham igual brilho 

e os demais, sob luzes de menor brilho. O iluminador 

determinou, então, aos técnicos, que instalassem no palco 

oito lâmpadas incandescentes com a mesma especificação 

(L1 a L8), interligadas em um circuito com uma bateria, 

conforme mostra a figura.  

 

Nessa situação, quais são as três lâmpadas que acendem com 

o mesmo brilho por apresentarem igual valor de corrente 

fluindo nelas, sob as quais devem se posicionar os três 

atores?  

A) L1, L2 e L3.    D) L4, L5 e L6. 

B) L2, L3 e L4.    E) L4, L7 e L8. 

C) L2, L5 e L7.  

 

 

 

 

RESOLUÇÕES E COMENTÁRIOS - Enem 2009 

QUESTÃO 1 

Alternativa C 

Através da leitura do texto proposto, é possível 

relacionarmos o desmatamento com o aumento da 

concentração de CO2 que, por sua vez, leva ao aumento do 

efeito estufa. Feita essa associação, conseguimos chegar à 

alternativa C, que aponta a redução do desmatamento como 

uma alternativa viável para combater o problema. 

Vale ressaltar que as alternativas A e B são absurdas. 

Analisando cada uma teremos  

Alternativa A:  

A substituição por industrialização refrigerada geraria mais 

danos à camada de ozônio devido aos gases usados nos 

compressores; 

Alternativa B:  

A queima de biomassa agrava o problema do efeito estufa 

devido à liberação de CO2. 

Comentário: O texto aborda o aumento do efeito estufa, 

assunto que diversas vezes já foi cobrado no exame. Para 

esta questão não se exigia que o aluno possuísse nenhum 

conhecimento prévio do referido fenômeno, já que a própria 

questão traz as informações necessárias. Bastava, portanto, 

ao aluno interpretá-las e associá-las da maneira correta. 

Conteúdo envolvido: Efeito estufa. 

QUESTÃO 02 

 

Alternativa D 

 

Observam-se quatro picos de concentração diferentes e o 

enunciado mostra situações de absorção diferentes. Supondo 

um mesmo tipo de indivíduo que é analisado, a única 

situação possível entre as alternativas é estimativa de tempo 

necessário para metabolizar diferentes quantidades de 

álcool. Assim, quanto maior a quantidade de bebida 

ingerida, maior o pico e mais tempo de metabolização será 

necessário. 

 

Comentário: Esta questão exige que o aluno interprete as 

informações fornecidas de modo a encontrar o título mais 

apropriado para o gráfico. 

 

Conteúdos envolvidos: Interpretação de gráfico. 

 

QUESTÃO 3  

 

Alternativa A 

HIV e AIDS são temas bastante importantes do ponto de 

vista da saúde pública. Por isso, tais assuntos acabam, 

muitas vezes, virando questões de vestibulares. Antes de 

qualquer coisa, você sabe a diferença entre HIV e AIDS? 

AIDS, na sigla traduzida do inglês, significa Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida. A doença se manifesta após a 

infecção do organismo humano pelo HIV, ou Vírus da 
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Imunodeficiência Humana, também traduzido da sigla em 

inglês. 

O HIV é transmitido diretamente no ato sexual sem 

proteção, no compartilhamento de seringas e agulhas, no 

parto e amamentação, por mães portadoras do vírus. O HIV 

não é transmitido por gotículas de saliva, como é dito na 

alternativa E. Portanto, podemos descarta-la. 

 

O conceito central trabalhado na questão é sobre o 

mecanismo de atuação das vacinas. Vacinas são preparadas 

com o agente infeccioso (vírus ou bactéria) morto, atenuado 

ou com partes dele. Devem ser capazes de estimular as 

células do sistema imune a produzir anticorpos (não 

antígenos como é dito na alternativa C) e células de 

memória para proteger o organismo quando em contato com 

o agente infeccioso de verdade. Não confundir com soro, 

usado em caso de picada de cobra, aranha ou escorpião. No 

soro já estão os anticorpos prontos e não há indução da 

imunidade. 

 

QUESTÃO 4  

 

Alternativa B 

 

Nesta questão são necessários três conhecimentos prévios: 

 

1) O termo “fenótipo” é empregado para designar as 

características apresentadas por um indivíduo. 

Sejam elas morfológicas, fisiológicas ou 

comportamentais, ex. cor das folhas, tamanho da 

planta, etc. 

2) O termo “genótipo” refere-se à constituição 

genética do indivíduo, ou seja, aos genes que ele 

possui, a informação contida no DNA. 

3) A clonagem gera indivíduos geneticamente 

idênticos.  

Os genes, portanto, são os mesmos que os da planta original. 

Entretanto, todos os genes respondem ao ambiente de 

maneira diferente. Em relação à planta original tem-se o 

mesmo genótipo, mas como foram submetidas à ambientes 

diferentes, as características fenotípicas são diferentes (cores 

das folhas). 

QUESTÃO 5  

Alternativa E 

O texto apresentado na questão trata sobre diversos modelos 

do universo que surgiram ao longo do tempo. Devemos 

entender que a validade de cada modelo, na ciência, é 

testada exaustivamente. E assim através desta percepção 

simples de como se dá o desenvolvimento científico 

podemos encontrar a alternativa correta, alternativa E, que 

por sua vez, praticamente repete o trecho final do texto. 

Comentário: A parte do texto que traz uma importante 

informação para que se chegue à alternativa correta são as 

duas últimas frases. Através delas o aluno consegue concluir 

como se realiza o processo de construção de um modelo. 

Conteúdo envolvido: Modelos do Universo e História da 

Física. 

 

QUESTÃO 6  

Alternativa D 

Combustíveis fósseis são recursos não renováveis, pois 

apresentam um demorado tempo de reposição. Sabe-se que a 

queima de combustíveis fósseis e seus derivados (carvão 

mineral, petróleo, gasolina, óleo diesel, etc) gera liberação 

de grandes quantidades de CO2 para a atmosfera.  

A questão não é difícil, pois as informações acima já seriam 

suficientes para resolvê-la. Entretanto, diversos estudantes 

ficam em dúvida entre as alternativas A e D. Porém, vale 

ressaltar que a porcentagem de carbono não se altera quando 

falamos do planeta como um todo, há somente uma 

redistribuição entre os compartimentos. 

QUESTÃO 7  

Alternativa D 

Questão bastante interessante, pois é bem atual e trata de um 

assunto não muito comum, a tecnologia do DNA 

recombinante. A Engenharia Genética possibilitou aos 

cientistas manipular o DNA dos organismos em favor 

próprio. Através de uma boa leitura do texto o candidato 

eliminaria as alternativas A, B e C. Já na alternativa E, 

devemos nos atentar para o fato de que, apesar das bactérias 

produtoras de insulina humana serem organismos 

transgênicos, a consequência da produção de insulina não é 

essa, mas sim uma melhora na saúde dos pacientes 

diabéticos. 

Alias você não acha que “(...) fabricar insulina em maior 

quantidade e em apenas 30 dias, um terço do tempo 

necessário para obtê-la pelo método tradicional (...)” trás 

como consequência direta um impacto favorável na saúde de 

indivíduos diabéticos? 

QUESTÃO 8 

Alternativa B 

Essa questão é típica sobre a produção/consumo de energia 

no Brasil. Como um país emergente, o Brasil se encontra na 

necessidade de produzir muita energia para que nosso pólo 

industrial tenha capacidade de funcionar e 

consequentemente gerar empregos diretos e indiretos, 

afastando o “fantasma” da crise econômica.  No entanto, o 

governo brasileiro não fez os investimentos necessários no 

setor de infraestrutura entre os anos de 1970 – 2005, para 

que não tenhamos perigo de apagão ou trabalhar no “teto” 

da capacidade energética do país. 

Com isso, estamos no dilema de produzir energia limpa a 

partir das hidroelétricas e também pelo fato do Brasil ser um 

país rico em rios de planalto. Só que esta produção de 

energia causa um impacto ambiental muito grande, como 

por exemplo: alagamento de grandes extensões de terra, 

expropriação de terras indígenas, realocação de habitantes 

para outras regiões, desmatamento das áreas, perda do 

habitat de fauna e flora local, entre outros. 

No caso desta questão, o autor deu ênfase para o impacto 

ambiental de perda de habitat natural da fauna local. Vale 
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ressaltar que os outros impactos ambientais citados 

anteriormente também se enquadrariam perfeitamente na 

problemática levantada pelo enunciado. 

QUESTÃO 9 

Alternativa D 

O fragmento contido no enunciado da questão acima faz 

menção a teoria dos refúgios florestais, estudado na 

América do Sul pelo professor Aziz Nacib Ab Saber. Esta 

teoria consiste na diferenciação biótica que ocorreu na 

superfície terrestre no período terciário (Era Cenozóica) e no 

final da Era Mesozóica.  

Populações de animais e plantas ecologicamente 

especializadas em uma determinada área core, com 

reduzidas necessidades de habitat, ficaram isoladas nos 

refúgios florestais e não florestais durante fases climáticas 

adversas. Isso as tornou extintas ou fez com que 

sobrevivessem sem muita alteração ou até mesmo se 

diferenciaram no nível taxionômico de subespécies ou 

espécies, antes de entrar em contato secundário entre as 

áreas de refúgio com populações da mesma espécies e de 

outras espécies mais favoráveis a procriação.  

Um exemplo dos refúgios florestais no estado de São Paulo 

é a existência das Araucárias (Araucaria Angustifolia), 

popularmente conhecidas  como Pinheiro-do-Paraná. Estas 

por sua vez conseguiram adentrar as regiões mais frias e 

altas do território paulista, podendo ser encontrados alguns 

resquícios que não foram desmatados na Serra da 

Mantiqueira (na cidade Campos do Jordão) ou na Serra da 

Bocaina, onde o clima predominante é o tropical de altitude, 

diferentemente do clima temperado ou subtropical, onde 

estas árvores normalmente são encontradas. Além disso, a 

associação de espécies xerófitas1 em meio à Mata Atlântica, 

como em topos de rochas ou locais com maior insolação e 

menor umidade, podem ser considerados resquícios 

florestais remetentes de um clima mais árido no passado. 

Um grande especialista sobre a teoria dos refúgios florestais 

aplicado ao estado de São Paulo é o professor Adler 

Guilherme Viadana, da UNESP de Rio Claro. 

QUESTÃO 10  

Alternativa C 

O assunto da questão é a fotossíntese, mas novamente uma 

boa leitura é a principal arma na hora de resolvê-la. O texto 

diz que a fotossíntese é o único processo capaz de converter 

a energia solar em energia química (excluindo a alternativa 

B) e que a maior parte dos recursos do planeta é resultado da 

atividade fotossintetizante. Sabendo que CO2 e água são 

consumidos na fotossíntese e que na respiração celular 

temos como um dos produtos a liberação de CO2, podemos 

excluir as alternativas E e D, respectivamente. Vale destacar 

que, mesmo sem esses conteúdos, o candidato conseguiria 

chegar na resposta correta, pois o próprio enunciado fornece 

tais informações. 

                                                           
1 Também conhecidas como xerófilas, são espécies vegetais 

que apresentam adaptação ao ambiente hostil, geralmente 

seco. 

QUESTÃO 11 

Alternativa C 

Muitas das combinações apresentadas nas alternativas não 

fazem sentido. Por exemplo, a associação entre o sistema 

imunológico e a diminuição da condução do calor (B) e o 

sistema endócrino com a produção de anticorpos (E). Além 

disso, quebrar alimentos calóricos não mantém a 

temperatura corporal. 

O sistema nervoso, que promove a sudorese, é o principal 

responsável pela manutenção da temperatura corporal. É 

fundamental lembrar que o sistema nervoso é o verdadeiro 

comandante de todas as funções corporais, não somente a 

sudorese. É ele que nos faz sentir fome e sede, por exemplo. 

Ao desavisados: Sudorese é a produção e eliminação de suor 

pelas glândulas sudoríparas. 

QUESTÃO 12 

Alternativa A 

O texto mostra que a espécie eficiente na remoção da sujeira 

é o ânion 𝑪𝑯𝟑(𝑪𝑯𝟐)𝟏𝟔𝑪𝑶𝑶−  

Assim, o equilíbrio 𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)16𝐶𝑂𝑂− + 𝐻2𝑂 ⇌
𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)16𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑂𝐻− deve ser deslocado para a 

esquerda (do lado dos reagentes) para forçar o equilíbrio a 

gerar o ânion. Isto ocorre em meio básico, quando há um 

excesso de íons OH-. 

Comentário: A questão informa que “o pH do meio deve ser 

controlado de  maneira a evitar que o equilíbrio 

𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)16𝐶𝑂𝑂− + 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)16𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑂𝐻− 
seja deslocado para a direita”, sendo assim, o aluno conclui 

que a maior concentração de OH- é necessária para que 

ocorra o deslocamento do equilíbrio no sentido desejado. 

Conteúdos envolvidos: Deslocamento de equilíbrio químico 

e pH. 

QUESTÃO 13 

Alternativa D 

O grande desafio no século XXI será a preservação do meio 

ambiente e os seus recursos naturais essenciais para a 

existência humana. Nesta questão, o autor relacionou duas 

áreas: a rural e a urbana. Estas duas áreas estão, atualmente, 

se conectando e a distância física cada vez mais se 

extinguindo. Uma forma de conectar essas duas paisagens 

pode ser feita através das estradas e rodovias. 

A abertura de estradas e rodovias que interligam centros 

urbanos a áreas rurais é o primeiro passo para um estresse 

ambiental. Pelo fato de facilitarmos o deslocamento das 

pessoas entre essas áreas nós favorecemos que habitantes de 

centros urbanos, que queiram residir em áreas “bucólicas” e 

calmas, pressionem esses espaços verdes trazendo consigo 

todos os problemas da vida urbana. Isso dá inicio a um 

processo de urbanização no local e consequentemente 

movimenta o setor imobiliário.  

Outro fator que podemos salientar é a separação física que 

ocorre entre a fauna e a flora local, podendo levar a um 

desequilíbrio ecológico e uma perda de biodiversidade 
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muito grande. Estes pontos levantados acima são aspectos 

negativos ocasionados pela interligação entre os meios 

rural/urbano. No entanto, caso haja um Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e um Relatório de Impacto ao Meio 

Ambiente (RIMA), comprovando a minimização dos 

impactos negativos acima levantados, podemos realizar o 

empreendimento. 

QUESTÃO 14 

Alternativa E 

 

Antes de analisarmos as alternativas vamos recordar dois 

conhecimentos prévios: 

 Lâmpadas fluorescentes são mais econômicas 

quando comparadas com lâmpadas incandescentes.  

 Materiais elétricos com melhores propriedades 

condutoras têm menor resistência elétrica. Logo, 

perdem menos energia devido ao efeito Joule. 

Assim sendo, a alternativa que trás uma proposta que 

aumente a eficiência de um processo de conversão de 

energia é a alternativa E, pois propõe a utilização de 

materiais mais condutores e lâmpadas fluorescentes nas 

moradias, de acordo com o que foi recordado. 

Comentário: O aluno deve tomar cuidado para que não 

ocorra confusão ao julgar a alternativa A, cuja proposta 

aumentaria a produção de energia, e não a eficiência do 

processo de conversão. 

Conteúdos envolvidos: Condutores elétricos e lâmpadas. 

QUESTÃO 15 

 

Alternativa B 

 

A dica da resposta está no texto ¨As impurezas sedimentadas 

são posteriormente processadas, e sua comercialização gera 

receita que ajuda a cobrir os custos do processo.¨ Assim, é 

natural supor que as impurezas devem ter um bom valor 

comercial. 

 

Isto é confirmado analisando-se a força redutora ou a 

tendência à oxidação. Os metais chumbo, níquel e zinco são 

oxidados no lugar do cobre. Já os metais ouro, prata e 

platina não sofrem oxidação permanecendo no estado de 

oxidação zero e, portanto, serão depositados. 

Comentário: Mesmo sem o conhecimento do conteúdo 

envolvido, o aluno chega à alternativa correta caso se atente 

aos seguintes fatos: as impurezas geram receita e há uma 

sequência (ouro, platina, prata) de metais de valor que se 

apresentam antes do cobre na lista fornecida no enunciado. 

 

Conteúdos envolvidos: Oxirredução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 16  

 

Alternativa D 

 

A questão envolve interpretação da figura e conhecimento 

sobre o processo de tradução de proteínas desde a 

transcrição do DNA em RNA. As alternativas A e B podem 

ser excluídas pela análise da figura (há pelo menos 2 

moléculas envolvidas no processo e há setas nas duas 

direções entre DNA e RNA). A parte conceitual envolve 

saber que a informação está contida no DNA e que ele não é 

circular nos eucariotos (o que exclui a alternativa E). 

Lembrando que as bactérias possuem DNA circular, mas 

não é o caso nesta questão, porque ao interpretar a figura 

não podemos dizer nada a esse respeito. 

Como dito anteriormente, a questão mostra-se claramente 

interpretativa, uma vez que a alternativa correta traduz 

perfeitamente a figura apresentada. 

QUESTÃO 17 

Alternativa E 

A questão pede o raio de uma trajetória circular. Sendo 

assim vamos relembrar que a aceleração centrípeta ac, que é 

a que aponta para o centro de uma trajetória circular, é dada 

por: 

ac =
v2

R
,

onde: {
v é a velocidade do móvel que percorre a trajetória

R é o raio da curva                                                                   
 

Como a velocidade do trem não foi dada, devemos calculá-

la. Porém as alternativas foram dadas em metros, isto 

significa que devemos trabalhar com as unidades no Sistema 

Internacional. Logo, devemos utilizar a distância Rio-São 

Paulo em metros e o tempo do percurso em segundos. Sendo 

assim teremos: 

v =
Δs

Δt
=

403 km

1h25min
=

403 000

85 ⋅ 60
=

403 000

5100
=

4 030

51
 

 

= 79,01 ⇒ v = 80 m/s  

A aceleração ideal imposta é inferior a 0,1⋅g (10% de g, a 

aceleração da gravidade), logo podemos calcular o raio da 

trajetória do seguinte modo: 

ac =
v2

R
⇒ R =

v2

ac

=
802

0,1 ⋅ 10
=

6400

1
⇒ R = 6400 m  

Comentário: Como a questão menciona aproximadamente, 

tivemos a liberdade de aproximar a velocidade para 80 m/s, 

a fim de tornar mais fáceis os cálculos. Um detalhe bastante 

importante que o aluno deve sempre tomar cuidado são com 

as unidades impostas pelo enunciado. Na transformação do 

tempo do percurso, primeiro foi passado para minutos, no 

caso 85, para então passar para segundos, multiplicando por 

60.  

Conteúdos envolvidos: Conversão de unidades, velocidade e 

aceleração centrípeta. 
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QUESTÃO 18  

Alternativa E 

Antes de começarmos a resolver a questão é preciso que 

tenhamos em mente os conceitos que são abordados: 

 O dimensionamento da espessura de fios a serem 

utilizados em uma instalação elétrica é feito através 

da potência a ser submetida nos fios. Entretanto, 

sabendo-se a tensão do circuito é possível conhecer 

qual a corrente que fluirá pelos fios. Logo tanto 

potência quanto corrente são informações 

essenciais para se determinar a espessura da fiação 

do circuito elétrico; 

 A escolha da potência de um ar-condicionado, em 

BTUs/h, é feita a partir de três fatores: área onde 

será instalado, quantidades de pessoas e de 

aparelhos eletrônicos que permanecerão no local. 

Neste sentido a unidade BTU/h mede a capacidade 

térmica do aparelho de ar-condicionado, levando-se 

em conta estes três fatores. 

Portanto, entre as informações listadas nas alternativas, 

aquelas que são essenciais para determinar quanto e quais 

aparelhos de ar-condicionado são precisos para manter a 

temperatura interna do auditório bem como determinar a 

espessura da fiação do circuito elétrico são, capacidade de 

refrigeração e corrente elétrica – ciclo frio. 

Comentário: No enunciado consta que praticamente todo o 

calor que flui para fora do auditório será feito por meio dos 

aparelhos de ar-condicionado. Logo, devemos descartar de 

imediato a informação vazão de ar como essencial. E ainda 

frequência e eficiência energética não são relevantes para os 

quesitos temperatura e espessura do fio, ainda mais por 

serem iguais para todos os diversos modelos. Sendo assim, 

as únicas informações pertinentes constam nas três primeiras 

colunas dadas e, portanto,  a única alternativa que contempla 

duas destas três informações é a alternativa E. 

Conteúdos envolvidos: Eletrodinâmica: corrente elétrica e 

potência. 

QUESTÃO 19 

Alternativa D 

De acordo com a primeira tabela fornecida vamos calcular 

todas as potências envolvidas, deixando de lado por 

enquanto apenas as lâmpadas, que será feito em seguida: 

P = 120 + 3 000 + 500 + 200 + 200 + 50 
⇒ P = 4 070 W 

Para as lâmpadas vamos determinar em separado para cada 

cômodo, de acordo com a segunda tabela e a planta baixa: 

Banheiro e corredor:  

Como suas áreas são inferiores a 6 m2, serão duas lâmpadas 

de 60 W cada. Logo P = 2 × 60 ⇒ P = 120 W. 

 

 

Cozinha e Sala: 

A área da cozinha é de 9 m2 (3 m X 3 m) e a da sala é de 8,4 

m2 (2,8 m X 3,0 m). Logo as áreas estão entre 7,5 a 10,5 m2 

e, portanto serão lâmpadas de 100 W, e assim:  
P = 2 × 100 ⇒ P = 200 W. 

Somando todas as potências encontradas teremos: 

P = 4 070 + 120 + 200 ⇒ P = 4 390 W  

Comentário: Como o aluno pode perceber a questão não 

envolveu cálculos de potência através de tensão, corrente ou 

resistência. Na verdade os cálculos todos foram feitos a 

partir do cálculo das áreas e dos dados presentes nas duas 

tabelas. 

Conteúdos envolvidos: Cálculo de áreas e leitura de tabelas. 

QUESTÃO 20 

Alternativa E 

Observando com calma o esquema, podemos concluir que 

lançar os gases para a atmosfera à alta temperatura é uma 

forma de desperdiçar energia. Portanto, uma maneira de 

melhorar o rendimento da usina poderia ser a utilização 

desse calor (dos gases emitidos) para a geração de mais 

energia. 

Logo, uma das ações que poderia resultar em alguma 

economia de energia seria usar o calor liberado com os gases 

pela chaminé para mover um outro gerador. 

Comentário: Analisando as alternativas A, B e C podemos 

perceber que todas elas vão na direção oposta à melhoria no 

rendimento da usina e que por consequência não gerariam 

economia de energia 

Conteúdo envolvido: Conceito de rendimento. 

QUESTÃO 21 

Alternativa C 

Ciclos de vida geralmente não são muito fáceis. Entretanto, 

possuindo o conteúdo relacionado logo abaixo nas etapas, o 

aluno poderia resolver esta questão por eliminação.  

Primeira etapa: Podemos eliminar a alternativa A, porque os 

humanos não têm esporos; 

Segunda etapa: Podemos eliminar a alternativa B e E, 

porque os zigotos humanos tem 2n (diploides); 

Terceira etapa: Sabendo que a meiose é o processo que gera 

os gametas, exclui-se a alternativa D. 

Resta somente a alternativa C, que representa perfeitamente 

o modelo de geração de seres humanos. 

QUESTÃO 22  

Alternativa D 

Também é uma questão interpretativa e interdisciplinar, pois 

mistura um pouco de biologia e química. Lendo o texto com 

atenção, facilmente o aluno perceberia que o principal 



infoEnem Enem 2009 20 
     

diferencial da iontoferese em relação aos medicamentos 

tradicionais era reduzir os efeitos colaterais. 

QUESTÃO 23 

 

Alternativa E 

 

Dentre as alternativas apresentadas, a mais adequada é 

“exigir que fabricantes invistam em pesquisa para a 

substituição desses metais tóxicos por substâncias menos 

nocivas ao homem e ao ambiente, e que não sejam 

bioacumulativas”. 

 

Comentário: A alternativa A traz uma solução para acabar 

definitivamente com o problema da poluição ambiental, 

porém é impraticável extinguir o uso os aparelhos elétricos 

que utilizem pilha ou bateria como fonte de energia. As 

alternativas C e D são medidas que auxiliam na diminuição 

da poluição por metais pesados, porém não acabariam 

definitivamente com o problema. 

 

Conteúdos envolvidos: Química ambiental. 

 

QUESTÃO 24 

 

Alternativa A. 

 

Observa-se claramente no gráfico que o aumento da 

temperatura provoca  uma diminuição da umidade relativa 

do ar. Os picos de temperatura correspondem aos vales de 

umidade e vice-versa. Como a insolação é variável e causa 

uma variação na temperatura, consequentemente a umidade 

também será modificada. 

 

Comentário: Esta questão envolve interpretação do gráfico 

apresentado e exige que o aluno relacione-o com uma 

informação externa, a saber, a variação da umidade do ar e a 

insolação. 

 

Conteúdo envolvido: Interpretação de gráfico. 

 

QUESTÃO 25  

 

Alternativa B 

 

A questão envolve raciocínio lógico e boa interpretação. 

Primeiramente, o estudante deveria identificar que a 

sensibilidade corresponde aos indivíduos positivos 

infectados (45). A partir daí uma relação de proporção 

resolveria a questão. Veja: 

Sabemos que a cada 50 infectados, 45 (que equivale a 90%) 

são positivos. Logo, para 100 indivíduos infectados teremos 

os mesmos 90% positivos. Calculando 90% de 100, 

chegamos a 90 indivíduos positivos entre os infectados, 

levando-nos a alternativa B. 

Vale ainda atentar para as “pegadinhas” da questão. Por 

exemplo, no item A, deveria ser “a especificidade aponta um 

número de 38 falsos positivos”, e não 5 falsos positivos, 

como consta na alternativa. 

 

 

QUESTÃO 26  

Alternativa D 

Os ácidos sulfúrico (H2SO4) e nítrico (HNO3) são ácidos 

fortes – são mais ionizáveis que os ácidos fracos, gerando 

uma maior quantidade de íons H+ para uma mesma 

concentração inicial. Assim, diminuem ainda mais o pH se 

comparados com ácidos como o ácido nitroso (HNO2), 

carbônico (H2CO3) e sulforoso (H2SO3) citados.  

Comentário: A questão exigiu que o aluno relacionasse a 

classificação quanto ao grau de ionização (“tipo de ácido”) 

com o efeito no pH da solução, porém, observe que as 

substâncias apresentadas na questão são usuais no estudo da 

química. Bastava apenas o aluno ter guardado os três ácidos 

fortes mais importantes: clorídrico, nítrico e sulfúrico. 

Resolução extremamente pobre. 

 

Conteúdos envolvidos: Ácidos (grau de ionização) e pH. 

 

QUESTÃO 27 

 

Alternativa D 

 

Primeiramente, antes de começarmos a resolver a questão, 

vamos relembrar sobre as leis de Kepler e, adicionalmente, a 

aceleração g da gravidade dada a partir da Lei da Gravitação 

Universal proposta por Newton: 

 

 As leis de Kepler se referem às órbitas elípticas dos 

planetas e ao período de rotação dos mesmos em 

torno do Sol; 

 Aceleração g da gravidade: 

g = G ⋅
M

d2
, onde: 

𝐺 → 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙; 
𝑀 → 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜, 𝑐𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜  
𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙; 
𝑑 → 𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑜 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜 𝑎𝑜  
𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡á 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜. 

Desta forma, não há qualquer relação entre a afirmação do 

astronauta "Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso 

é pequeno" e as Leis de Kepler.  

Analisando, temos que a força-peso é a força exercida pela 

gravidade terrestre, que atrai o telescópio que está em órbita. 

Nota-se que o peso depende apenas de duas grandezas: 

massa e gravidade.  

Como vimos, a gravidade depende de outras variáveis: 

constante gravitacional universal, massa da Terra e da 

distância do centro do nosso planeta ao telescópio, quanto 

maior essa distância menor será a gravidade, logo menor 

será o PESO. Por esse motivo podemos considerar 

justificável a afirmação: “Esse telescópio tem a massa 

grande, mas o peso é pequeno”, pois o telescópio está muito 

longe do planeta Terra: 

P =  m ⋅ g =  m ⋅ G ⋅
MTERRA

d2
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Comentário: Trouxemos algumas informações adicionais 

que auxiliam a resolução, porém, não são estritamente 

necessárias. O importante nesta questão é o aluno conhecer 

as Leis de Kepler, que é o foco da questão, assim como as 

Leis de Newton, em particular as grandezas envolvidas na 

força-peso de um corpo, ou seja, a massa e a aceleração da 

gravidade. 

Conteúdos envolvidos: Leis de Kepler e o conceito de força-

peso. 

QUESTÃO 28  

Alternativa B 

Questão que exige interpretação da tabela e conhecimentos 

de ecologia. O candidato precisa saber que espécies exóticas 

não fazem parte da mata nativa e não devem ser usadas para 

reflorestamento. As demais alternativas podem ser excluídas 

através dos dados apresentados na tabela. 

QUESTÃO 29  

Alternativa D 

 

Fixando nosso olhar para o número atômico (número de 

prótons) 50, dos isótopos de antimônio, verifica-se uma 

variação de nêutrons de 62 a 74, ou seja, de 12 a 24 

unidades a mais que os prótons. 

 

Comentário: A reta Z = N é fornecida, portanto, temos que 

para Z = 50, N é maior do que Z. Assim, excluímos de 

início, as alternativas A, B e E. A alternativa C, traz que o 

número de nêutrons é apenas entre 0 e 12 unidades maior do 

que o número de prótons – o que não está de acordo com o 

gráfico apresentado. 

 

Conteúdos envolvidos: Interpretação de gráfico, relacionado 

à atomística. 

 

QUESTÃO 30 

 

Alternativa D 

 

Antes de iniciar a resolução, vamos rever três conceitos: 

 

Equação Fundamental da Calorimetria: 

Q = m ⋅ c ⋅ ΔT 

Onde as grandezas em relação a um corpo ou substância são: 

Q → quantidade de calor envolvida, em Joules                     
m → massa do corpo ou objeto, em gramas                   

c → calor específico da  substância, em J/g ⋅ °C
ΔT → variação de temperatura do corpo, em °C                         

 

Potência Elétrica (Efeito joule): 

P =
U2

R
 

Onde as grandezas envolvidas são: 

P → Potência dissipada por resistor quando uma 
 d. d. p.  é aplicada sobre ele 

U → d. d. p. (diferença de potencial) ou tensão 
𝑅 → 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟 

Potência em função da energia transformada: 

P =
ε

Δt
 

Onde as grandezas são: 

P → potência gerada, em Watts 
𝜀 → 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎, 𝑒𝑚𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠 
𝛥𝑡 → 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑚 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑎  
𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜, 𝑒𝑚 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

Para comparar a quantidade de gasolina usada na combustão 

e a usada com o gerador, primeiro devemos calcular a 

quantidade de calor para aquecer os 200 L de água de 20 °C 

para 55 °C. Utilizando as informações do enunciado e 

lembrando que 1 L de água é igual 1 kg de água teremos: 

Q = m ⋅ c ⋅ ΔT = 200 000 ⋅ 4,19 ⋅ (55 − 20)
= 2 000 ⋅ 419 ⋅ 35 ≅ 2 000 ⋅ 420 ⋅ 35 ⇒ 

⇒ Q = 2,94 ⋅ 107 Joules  

A potência dissipada pelo gerador, para produzir 110 V em 

um resistor de 11 Ω é: 

P =
U2

R
=

1102

11
=

110 ∗ 110

11
= 10 ∗ 110 ⇒ P = 1 100 W  

Agora, como o enunciado nos deu o consumo de gasolina do 

gerador, que é de 1 litro de gasolina por hora, se calcularmos 

quanto tempo ele deve ficar ligado, saberemos qual a 

quantidade de gasolina foi consumida. Portanto, vamos 

calcular o tempo que o gerador precisa ficar ligado para 
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produzir 2,94 ⋅ 107 Joules de energia a uma potência de 

1 100 W: 

P =
ε

Δt
⋅

1

3600
⇒ Δt =

ε

P
⋅

1

3600
=

2,94 ⋅ 107

1 100 
⋅

1

3600

=
294 ⋅ 105

396 ⋅ 104
=

294 ⋅ 10

396
=

2940

396
 

≅
2800

400
⇒ Δt = 7 horas  

Logo, se o gerador leva aproximadamente 7 horas para 

aquecer a água, e lembrando que consome 1 litro de gasolina 

por hora, podemos concluir que consumirá 

aproximadamente 7 litros de gasolina. Ou ainda, que é 

consumido aproximadamente sete vezes mais gasolina 

quando queremos aquecer a água utilizando o gerador do 

que em relação à combustão direta.  

Comentário: Como o enunciado nos deu a liberdade de 

encontrar a quantidade aproximada, durante a resolução, a 

fim de facilitar os cálculos, fizemos algumas aproximações 

de forma conveniente. Na última passagem foi multiplicado 

por 
1

3 600
 para que o resultado, que é dado em segundos, 

saísse na unidade desejada, ou seja, em horas. Para esta 

questão, o ponto chave da resolução é o aluno associar a 

quantidade de calor a partir da variação da temperatura (o 

famoso “quimacete”) com a quantidade de calor dissipada 

através do efeito Joule. No mais, o aluno deveria agregar aos 

cálculos as informações fornecidas no enunciado e realizar 

as conversões de unidades. 

Conteúdos envolvidos: Calorimetria, transformação de 

unidades, conceitos de potência e energia. 

QUESTÃO 31  

Alternativa E 

O exercício pede para considerar que a intensidade de 

transmissão e o nível de recepção “celular” sejam os 

mesmos para as tecnologias de transmissão TDMA/CDMA 

ou GSM. Isso implica que para obter a mesma cobertura, 

levando em consideração apenas o número de antenas em 

uma região, as intensidades decaem igualmente para ambas 

as tecnologias TDMA/CDMA ou GSM, independentemente 

da frequência de transmissão/recepção. 

Como aprofundamento vale destacar dois conceitos: 

 A intensidade de uma onda é definida como sendo 

a potência pela unidade de área (no caso a área da 

esfera) e tem unidade W/m2, no SI; 

 O comprimento de onda é dado por: λ = v f⁄ . 
Assim quanto maior a frequência menor será o 

comprimento de onda. 

Vale ressaltar ainda uma breve análise das alternativas A, B 

e C: 

Alternativa A: 

Como a tecnologia GSM opera numa frequência maior em 

relação á TDMA/CDMA, o comprimento das ondas são 

menores, como foi visto; 

 

Alternativa B: 

O efeito Doppler ocorre quando ondas são emitidas ou 

refletidas por uma fonte que está em movimento em relação 

a um observador, ou seja, quando existe uma velocidade 

relativa entre a fonte e um observador. A questão não 

envolve tal conceito. 

Alternativa C: 

A velocidade de uma onda está intimamente ligada ao meio 

em que ela se propaga, no caso das ondas de celular o ar. 

Logo, para ambas as tecnologias o meio de propagação é o 

mesmo e, portanto, suas velocidades são iguais. 

Comentário: Nesta questão o aluno deve saber diferenciar a 

frequência de uma onda em relação à potência dela e ainda 

que ambas as grandezas não se relacionam. Por outro lado o 

número de antenas relaciona-se com a área de cobertura. 

Conteúdo envolvido: Ondulatória. 

QUESTÃO 32  

Alternativa B 

Ao observamos a imagem percebemos o destaque dado para 

os ossos que estão em tons de cinza e branco, e ao redor da 

imagem a cor negra. O enunciado explica que quanto mais 

exposto o filme fotográfico fica a radiação, mais negro 

torna-se a revelação. Por este fato podemos concluir que 

onde está negro, a radiação passou por completo e onde está 

claro, houve absorção da mesma. Como a imagem evidencia 

não os tecidos e sim os ossos, por este motivo são eles os 

responsáveis por esta absorção. E sabemos ser eles 

constituídos em boa parte por átomos de Cálcio (Ca).  

Diante disso deduzimos que a obtenção desta imagem é 

decorrente da maior absorção da radiação eletromagnética 

pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos. 

Comentário: Este exercício é bem característico do Enem, 

pois trás a necessidade de boa leitura, pouquíssimo pré-

requisito, interpretação de texto e de imagem. 

Conteúdo envolvido: Absorção de radiação. 

QUESTÃO 33  

Alternativa C 

Típica questão do tema da evolução (Darwin vs Lamarck).  

Primeiramente podemos eliminar algumas alternativas que 

trazem explicações bem improváveis, como no item A 

(alimentação dos roedores pela terra alterar a cor) e D 

(mutações ocorrem mais em solos escuros). 

Já no item E, a teoria descrita é de Lamarck, onde as 

características adquiridas em função do ambiente são 

passadas aos descendentes. Um ponto chave é saber que essa 

teoria já foi superada e substituída pela Teoria da Evolução 

de Darwin, onde os indivíduos mais adaptados sobrevivem e 

passam a característica à prole (no caso os predadores 

enxergam “menos” os roedores que tem a pelagem da cor da 
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terra, por isso, esses roedores foram selecionados em cada 

região). 

Outra forma de chegar rapidamente na resposta correta é 

perceber, ao longo da leitura do enunciado, que o fator 

seleção natural (que caracteriza a Teoria de Darwin), é 

determinante para a variação da pelagem dos ratos 

Peromyscus polionotus na América do Norte. 

QUESTÃO 34 

Alternativa C 

A questão requer conhecimento sobre o processo de 

compostagem.  

Embora a decomposição da matéria orgânica presente no 

lixo possa ser feita por processos aeróbios e anaeróbios, a 

compostagem é o processo de decomposição da matéria 

orgânica por meio da digestão aeróbia, ou seja, se utilizam 

de bactérias que consomem oxigênio e água, liberando CO2 

para sobreviver e se multiplicar. 

Portanto, a matéria orgânica presente no lixo, na presença de 

ar e água, é digerida por microrganismos e transformada em 

composto utilizado para melhorar a qualidade do solo. Os 

passos de homogeneização e umidificação são essências 

para que haja aeração da mistura e a manutenção dos 

microrganismos que fazem a decomposição. Ou seja, sem 

umidificação, os microrganismos não irão decompor a 

matéria orgânica. 

QUESTÃO 35  

Alternativa A 

Assim como na questão, vamos precisar da equação 

fundamental da calorimetria para encontrar a quantidade de 

calor necessária para aquecer 1 m³ de água de 20 °C para 

100 °C. Lembrando que 1 m³ de água possui 1000 kg que é 

igual a 1 ⋅ 103 kg teremos: 

Q = m ⋅ c ⋅ ΔT = 1 ⋅ 103 ⋅ 4,2 ⋅ 103 ⋅ (100 − 20)
= 4,2 ⋅ 106 ⋅ 80 ⇒ Q = 3,36 ⋅ 108 J 

Agora vamos encontrar qual a potência necessária para 

obter-se esta quantidade de energia em 1 hora que é igual a  

3 600 s, da seguinte maneira: 

P =
ε

Δt
=

3,36 ⋅ 108

3 600
=

336 ⋅ 106

3 600
=

336 ⋅ 104

36
≅ 9,3 ⋅ 104

⇒ P = 93 000 W 

Como a potência solar focalizada é de 800 W para cada 1 m2 

de superfície refletora, podemos, através de uma regra de 3, 

determinar qual será a área necessária para se obter  

93 000 W. Assim temos: 

Potência Área
800 − 1

93 000 − A

⇒ 800 ⋅ A = 93 000 ⋅ 1 

⇒ A =
93 000

800
⇒ A ≅ 116 m2 

Por fim, de acordo com a figura, vamos entender a 

superfície refletora em forma de cano como um retângulo de 

altura 6 m onde a base é o que queremos encontrar. Logo, 

teremos: 

A = b ⋅ h ⇒ b =
A

h
=

116

9
⇒ b ≅ 19 m  

Como 19 m está entre 15 m e 21 m, chegando à alternativa 

correta. 

Comentário: A questão cobrou do aluno a combinação de 

vários conceitos físicos, como quantidade de calor associado 

à potência, com o conceito de área da matemática. Como as 

alternativas apresentam intervalos, tivemos a liberdade de 

em alguns resultados aproximar os valores de modo a 

facilitar a sequência de cálculos. 

Conteúdos envolvidos: Calorimetria, potência e área de 

superfícies. 

QUESTÃO 36  

 

Alternativa E 

 

Inicialmente vamos destacar as exigências apresentadas no 

texto: 

 Apresenta anel aromático conjugado com grupo 

carbonila. 

 A conjugação é definida como a ocorrência de 

alternância entre ligações simples e duplas em 

uma molécula. 

 Apresenta, em uma de suas extremidades, uma 

parte apolar. 

 

Analisando cada alternativa, teremos: 

Alternativa A: 

Não há extremidade apolar (sem O), ambas são polares. O 

grupo carbonila que está na extremidade oposta ao anel 

aromático faz parte de um ácido carboxílico, que, em geral, 

é bem solúvel em água. 

Alternativa B:  

Não há anel aromático.  

Alternativa C:  

Não há grupo carbonila (

 𝑂  
 ||  

    𝐶     
   

). 

Alternativa D:  

Não há dupla ligação conjugada com a carbonila. 

Alternativa E:  

Atende todas as exigências do enunciado. 

Comentário: Esta questão exige diversos conceitos da 

química orgânica, sem os quais o aluno não consegue 

resolvê-la corretamente – núcleo benzênico, conjugação de 

ligações duplas, grupo carbonila e polaridade. 

 

Conteúdos envolvidos: Química orgânica. 
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QUESTÃO 37   
 

Alternativa D 

 

De acordo com as informações fornecidas no enunciado da 

questão, os cones são células responsáveis por distinguir as 

cores primárias e convertê-las em impulsos nervosos que 

vão para o cérebro através do nervo óptico. Sendo assim, 

pela situação hipotética imposta na questão, estando estas 

células deficientes, o objeto observado, qualquer que seja 

ele, será analisado apenas pela intensidade de luz e ignorado 

a cor. Ou seja, no caso de muita intensidade luminosa, o 

objeto será captado como sendo branco e no caso de pouca 

intensidade luminosa ele será captado como preto. Como 

não sabemos com precisão a intensidade luminosa podemos 

considerar um tom intermediário, isto é, o indivíduo poderá 

perceber o objeto como cinza.  

 

Comentário: Embora conhecimentos prévios do espectro 

eletromagnético possam ajudar nessa questão, a 

interpretação é certamente o seu ponto forte. 

Conteúdos envolvidos: Interpretação de texto e espectros de 

uma onda eletromagnética. 

QUESTÃO 38  

Alternativa D 

Primeiramente, por que o dono do posto de combustível 

aqueceria o álcool antes de revendê-lo? Álcool aquecido tem 

seu volume aumentado, dilatado, e como a venda é feito por 

litro de álcool, o dono já começa ter lucro a partir daí, além 

claro, do próprio valor adicional em cima do litro do produto 

(compra a R$0,50 e vende a R$1,60 o litro de álcool). Antes 

de realizarmos os cálculos propriamente ditos, vamos 

relembrar do conceito de dilatação volumétrico: 

ΔV = V0 ⋅ γ ⋅ ΔT 

Onde as grandezas envolvidas em relação a um corpo são: 

ΔV → Variação do volume, após a variação de temperatura.
V0 → Volume inicial;                                                                               

γ → coeficiente de dilatação volumétrico;                                         
ΔT → variação de temperatura que provoca a dilatação.      

  

Uma vez relembrado, vamos às contas de fato:  

Caso ele compre 20 mil litros por dia, aquecendo-o de 5 °C 

para 35 °C, teremos. 

ΔV = V0 ⋅ γ ⋅ ΔT = 20 ⋅ 103 ⋅ 1 ⋅ 10−3 ⋅ (35 − 5)
= 20 ⋅ 1 ⋅ (30) ⇒ ΔV = 600 L 

Ou seja, dos 20 mil litros iniciais o aquecimento provoca um 

aumento de 600 litros. Como queremos encontrar o ganho 

financeiro somente devido ao aquecimento, vamos apenas 

calcular o lucro em cima deste volume de álcool dilatado 

durante uma semana. Esses 600 litros dilatados por dia, 

vendidos a R$1,60 o litro, em uma semana resulta em: 

7 dias ⋅ 600 litros ⋅ R$
1,60

litro
= R$ 6 720,00 

Como R$ 6 720,00 está entre R$ 6 000,00 e R$ 6 900,00, 

temos a alternativa D como correta. 

Comentário: Apesar do golpe para enganar o consumidor a 

questão foi bastante simples onde cobrou do aluno o 

conceito de dilatação térmica de um volume em função de 

sua variação da temperatura. Apesar de não termos usado, 

caso o aluno prefira, é possível aplicar uma regra de três 

para encontrar o lucro logo após ter sido calculado o volume 

de gasolina a mais gerado através da irregularidade. 

Conteúdo envolvido: Dilatação térmica volumétrica. 

QUESTÃO 39   

Alternativa B 

Antes de resolvermos a questão vamos enunciar a 2ª Lei da 

termodinâmica, de uma maneira conveniente para a nossa 

proposta: 

 É impossível a construção de um dispositivo que, 

por si só, isto é, sem intervenção do meio exterior, 

consiga transferir calor de um corpo de temperatura 

mais baixa para outro de temperatura mais elevada. 

Em outras palavras, é possível afirmarmos que não existe 

um refrigerador ideal, ou seja, que não gaste energia.  

Quando o gás está à baixa pressão no interior de uma 

geladeira, ele também está à baixa temperatura. Ao passar 

pelo refrigerador, ele "rouba" o calor dos objetos que estão 

em seu interior e que estão a maior temperatura que ele. O 

que se observa é que o calor não flui de forma espontânea da 

parte mais fria, no interior, para a parte mais quente, no 

exterior da geladeira. É necessário um sistema refrigerador 

para que o gás execute esta tarefa em troca de um consumo 

de energia. Concluindo, realiza-se trabalho para manter o 

sistema funcionando o que resulta em um consumo de 

energia elétrica pela geladeira. 

Comentário: Observemos a passagem do enunciado “(…) 

um gás no interior de uma tubulação é forçado a circular 

entre o congelador e a parte externa da geladeira. É por meio 

dos processos de compressão (…) que o gás proporciona a 

troca de calor (…)”. É através dela, ainda que com alguma 

dificuldade, que o aluno consegue chegar à resposta correta. 

Entretanto o conhecimento prévio da 2ª Lei da 

Termodinâmica traz maior segurança e facilidade para o 

aluno no momento da prova. 

Conteúdo envolvido: 2ª Lei da termodinâmica. 

QUESTÃO 40  

Alternativa D 

Questão bastante atual. O uso de nanopartículas ainda é uma 

incógnita, pois não se sabe como elas serão decompostas 

pelo organismo, nem se agirão somente no local com o 

problema. É o tipo da questão que requer que o candidato 

esteja atualizado. Leia jornais, revistas e artigos na internet. 

QUESTÃO 41 

Alternativa A  

Quando se faz uma análise de DNA para determinar o 

parentesco de uma pessoa, é necessária uma quantidade 

mínima de amostra em bom estado. No caso problematizado 
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na questão, a escolha pelo DNAmt é importante porque 

numa mesma célula há muitas cópias, o que facilita 

encontrar algum DNA em bom estado. O DNAmt é 

encontrado nas mitocôndrias e uma única célula apresenta 

muitas dessas organelas com muitas cópias de DNAmt. É 

importante lembrar também que o DNAmt é passado de mãe 

para filhos, porque as mitocôndrias do óvulo permanecem 

no zigoto em formação. Então, no caso de uma amostra 

difícil de ser recuperada, quanto mais cópias, melhor para a 

análise. 

Resumidamente, os peritos devem coletar o DNAmt e 

comparar com o DNAmt da provável mãe da vítima. O 

DNA pode ser amplificado e sequenciado para algumas 

regiões que deve ter a mesma sequência para a vítima e a 

provável mãe. 

QUESTÃO 42 

Alternativa E  

Todo despejo de efluentes apresenta material orgânico 

particulado que forma uma barreira física impedindo a 

passagem da luz solar. Pensando na cadeia alimentar 

marinha, a luz solar é importante para os organismos que 

estão em sua base, ou seja os organismos produtores, 

denominados em conjunto de “fitoplâncton”. O fitoplâncton 

é um conjunto de micro-organismos fotossintetizantes, por 

isso a dependência da luz solar para gerar alimento. Quando 

não há luz, o fitoplâncton não produz energia e morre, 

desestabilizando toda a cadeia alimentar nos seus níveis 

superiores. Dessa maneira sempre haverá um dano 

ambiental associado. 

QUESTÃO 43  

 

Alternativa A 

 

Para a montagem destas equações das reações de 

combustão, devemos ter em mente que o combustível 

reagirá com oxigênio formando sempre gás carbônico e 

água. Depois, basta balanceá-las e comparar as quantidades 

de calor liberado a cada mol de CO2 emitido. Isto pode ser 

feito dividindo-se o calor de combustão pelo coeficiente 

estequiométrico do gás carbônico em cada equação. 

 

 Para o gás natural: 

𝐶𝐻4  +  𝑂2  =  𝐶𝑂2  +  2 𝐻2𝑂 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎 890 𝑘𝐽 

 Para o GLP 

𝐶4𝐻10  +  
13

2
 𝑂2  =  4 𝐶𝑂2  +  5 𝐻2𝑂 

4 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑚  2878 𝑘𝐽  
⇒ 1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎 719,5 𝑘𝐽 

 Para a gasolina 

𝐶8𝐻18  +  
25

2
 𝑂2  =  8 𝐶𝑂2  +  9 𝐻2𝑂 

8 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑚  5471 𝑘𝐽 
⇒ 1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎 683,9 𝑘𝐽. 

Assim, o gás que produz mais energia com menor 

quantidade de CO2 é o gás natural. Portanto, em ordem 

crescente (do menor para o maior) de quantidade de calor 

obtido a cada mol de gás carbônico gerado temos: gasolina, 

GLP e gás natural. 

Comentário: Esta questão envolve montagem e 

balanceamento de equações de combustão e cálculo 

estequiométrico – conteúdo usualmente avaliado em provas 

de química no ensino médio e em vestibulares. 

 

Conteúdos envolvidos: Combustão e cálculo 

estequiométrico. 

 

QUESTÃO 44 

Alternativa D 

 Em uma amostra de 800 kg (antes da destilação), 

20% é etanol: 

 
800 𝑘𝑔 − 100%

𝑥 − 20%
⇒ 𝑥 ∙ 100 = 800 ∙ 20 

⇒ 100𝑥 = 16000 ⇒ 100𝑥 = 16000 

⇒ 𝑥 =
16000

100
 

⇒ 𝑥 = 160 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑛𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 Em 100 kg do produto (após a destilação), 96% é 

etanol: 

96% 𝑑𝑒 100𝑘𝑔 = 96 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 

 Se subtrairmos da massa inicial de etanol a massa 

que ficou no destilado, teremos a massa de etanol 

no resíduo. 

 160 𝑘𝑔 −  96 𝑘𝑔 = 64 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 

 Observe que a massa total de resíduo gerado é 

obtida subtraindo-se a massa do destilado da massa 

inicial 

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 =  𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜 

⇒ 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 =  800𝑘𝑔 − 100𝑘𝑔 = 700𝑘𝑔  

 Queremos calcular a porcentagem de etanol 

restante no resíduo 

 
700 𝑘𝑔(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜) − 100%

64 𝑘𝑔 (𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜𝑙 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜) − 𝑥
⇒ 700 ∙ 𝑥 = 64 ∙ 100 ⇒ 700𝑥 = 6400

⇒ 𝑥 =
64

700
⇒ 𝑥 ≅ 9,15%  

Comentário: Esta questão requer domínio de ferramentas 

matemáticas (resolução de problema – operações básicas e 

regra de três). Observe, para que não se invista tempo em 

cálculo desnecessário, que na última passagem, 

aproximamos 𝑥 =
64

700
≅

63

700
=

9

100
= 9% (sabemos que o 

resultado exato é pouco maior do que 9%). Esta 

aproximação pode ser feita mentalmente e a alternativa a ser 

assinalada apresenta o intervalo entre 9% e 9,2%. 

 

Conteúdo envolvido: Concentração de solução. 
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QUESTÃO 45  

 

Alternativa B 

 

Observa-se que o circuito é misto, ou seja, existem ligações 

em paralelo e em série.  

Vamos analisar o circuito de forma a obtermos circuitos 

equivalentes: 

 

Figura: Circuitos equivalentes 

Chamando de L o valor da resistência de cada lâmpada, 

vemos que o valor da resistência equivalente do circuito é 

igual a 2L. 

Voltando ao circuito original temos: 

 

Agora precisamos analisar os ramos do circuito. No segundo 

ramo, o do meio, temos que L2 e L3 estão ligados em 

paralelo ao ramo de L4 que por sua vez está ligada em série 

com uma lâmpada de resistência equivalente a L, 

exatamente como no Circuito 2 equivalente. Logo L2, L3 e 

L4 e "L", terão o mesmo brilho. Este fato fica mais claro ao 

observar o Circuito 3 equivalente, onde as lâmpadas por 

terem o mesmo valor 2L de resistência serão percorridas 

pela mesma corrente. Logo a alternativa correta é a letra B. 

Comentário: Um detalhe muito importante é em relação ao 

brilho das lâmpadas equivalentes. Comparando o circuito 

original com o circuito 2 vemos que o brilho de L4 será o 

mesmo que o das lâmpadas L5, L6, L7 e L8 juntas. 

Conteúdo envolvido: Circuitos elétricos. 

Circuito 1

Circuito 3

Circuito 2Circuito original

Circuito 5Circuito 4

L

L

+
E

2L

+
E

+
E

+
E

+
E+

E

2L

L

L

L

L

2L

L
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L2L2L
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L
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

– Enem 2010 

Questão 46.  

As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de 

rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. Então, 

as ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil não 

alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da 

curvatura da Terra. Entretanto sabemos que é possível 

transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido a 

ionosfera.  

Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas 

entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por 

meio da 

A) reflexão.   D) polarização. 

B) refração.   E) interferência.  

C) difração. 

Questão 47.  

A vacina, o soro e os antibióticos submetem os organismos a 

processos biológicos diferentes.  Pessoas que viajam para 

regiões em que ocorrem altas incidências de febre amarela, 

de picadas de cobras peçonhentas e de leptospirose e querem 

evitar ou tratar problemas de saúde relacionados a essas 

ocorrências devem seguir determinadas orientações. 

Ao procurar um posto de saúde, um viajante deveria ser 

orientado por um médico a tomar preventivamente ou como 

medida de tratamento 

A) antibiótico contra o vírus da febre amarela, soro 

antiofídico caso seja picado por uma cobra e vacina contra a 

leptospirose. 

B) vacina contra o vírus da febre amarela, soro antiofídico 

caso seja picado por uma cobra e antibiótico caso entre em 

contato com a Leptospira sp.  

C) soro contra o vírus da febre amarela, antibiótico caso seja 

picado por uma cobra e soro contra toxinas bacterianas. 

D) antibiótico ou soro, tanto contra o vírus da febre amarela 

como para veneno de cobras, e vacina contra a leptospirose. 

E) soro antiofídico e antibiótico contra a Leptospira sp e 

vacina contra a febre amarela caso entre em contato com o 

vírus causador da doença. 

Questão 48.  

Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras “calor” e 

“temperatura” de forma diferente de como elas são usadas 

no meio científico. Na linguagem corrente, calor é 

identificado como “algo quente” e temperatura mede a 

“quantidade de calor de um corpo”. Esses significados, no 

entanto, não conseguem explicar diversas situações que 

podem ser verificadas na prática. 

Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a 

limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? 

A) A temperatura da água pode ficar constante durante o 

tempo em que estiver fervendo. 

B) Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para 

verificar a temperatura da água. 

C) A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a 

temperatura da água em uma panela. 

D) A água quente que está em uma caneca é passada para 

outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. 

E) Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água 

que está em seu interior com menor temperatura do que a 

dele. 

Questão 49.  

A cárie dental resulta da atividade de bactérias que 

degradam os açúcares e os transformam em ácidos que 

corroem a porção mineralizada dos dentes. O flúor, 

juntamente com o cálcio e um açúcar chamado xilitol, agem 

inibindo esse processo. Quando não se escovam os dentes 

corretamente e neles acumulam-se restos de alimentos, as 

bactérias que vivem na boca aderem aos dentes, formando a 

placa bacteriana ou biofilme. Na placa, elas transformam o 

açúcar dos restos de alimentos em ácidos, que corroem o 

esmalte do dente formando uma cavidade, que é a cárie. 

Vale lembrar que a placa bacteriana se forma mesmo na 

ausência de ingestão de carboidratos fermentáveis, pois as 

bactérias possuem polissacarídeos intracelulares de reserva. 

Disponível em: http://www.diariodasaude.com.br.  Acesso em: 11 ago 2010 

(adaptado).  

cárie 1. destruição de um osso por corrosão progressiva.    

* cárie dentária: efeito da destruição da estrutura dentária 

por bactérias. 

HOUAISS, Antônio. Dicionário eletrônico. Versão 1.0. Editora Objetiva, 

2001 (adaptado). 

A partir da leitura do texto, que discute as causas do 

aparecimento de cáries, e da sua relação com as informações 

do dicionário, conclui-se que a cárie dental resulta, 

principalmente, de 

A) falta de flúor e de cálcio na alimentação diária da 

população brasileira. 

B) consumo exagerado do xilitol, um açúcar, na dieta 

alimentar diária do indivíduo. 
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C) redução na proliferação bacteriana quando a saliva é 

desbalanceada pela má alimentação. 

D) uso exagerado do flúor, um agente que em alta 

quantidade torna-se tóxico à formação dos dentes. 

E) consumo excessivo de açúcares na alimentação e má 

higienização bucal, que contribuem para a proliferação de 

bactérias. 

Questão 50.  

Todo carro possui uma caixa de fusíveis, que são utilizados 

para proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são 

constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o 

estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por 

uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são 

capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de 

fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. 

 

Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 W de 

potência que opera com 36 V. Os dois faróis são ligados 

separadamente, com um fusível para cada um, mas, após um 

mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em 

paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, 

admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o 

menor valor de fusível adequado para proteção desse novo 

circuito é o 

A) azul.    D) amarelo. 

B) preto.   E) vermelho. 

C) laranja. 

Questão 51.  

Júpiter, conhecido como o gigante gasoso, perdeu uma das 

suas listras mais proeminentes, deixando o seu hemisfério 

sul estranhamente vazio. Observe a região em que a faixa 

sumiu, destacada pela seta. 

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

Acesso em: 12 maio 2010 (adaptado). 

A aparência de Júpiter é tipicamente marcada por duas 

faixas escuras em sua atmosfera — uma no hemisfério norte 

e outra no hemisfério sul. Como o gás está constantemente 

em movimento, o desaparecimento da faixa no planeta 

relaciona-se ao movimento das diversas camadas de nuvens 

em sua atmosfera. A luz do Sol, refletida nessas nuvens, 

gera a imagem que é captada pelos telescópios, no espaço ou 

na Terra.  

O desaparecimento da faixa sul pode ter sido determinado 

por uma alteração 

A) na temperatura da superfície do planeta. 

B) no formato da camada gasosa do planeta. 

C) no campo gravitacional gerado pelo planeta. 

D) na composição química das nuvens do planeta. 

E) na densidade das nuvens que compõem o planeta. 

Questão 52.  

Com o objetivo de se testar a eficiência de fornos de micro-

ondas, planejou-se o aquecimento em 10 ºC de amostras de 

diferentes substâncias, cada uma com  determinada massa, 

em cinco fornos de marcas distintas. Nesse teste, cada forno 

operou à potência máxima. 

O forno mais eficiente foi aquele que 

A) forneceu a maior quantidade de energia às amostras. 

B) cedeu energia à amostra de maior massa em mais tempo. 

C) forneceu a maior quantidade de energia em menos tempo. 

D) cedeu energia à amostra de menor calor específico mais 

lentamente. 

E) forneceu a menor quantidade de energia às amostras em 

menos tempo. 
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Questão 53.  

Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos 

pôde observar a série de processos de beneficiamento da 

cana-de-açúcar, entre os quais se destacam: 

1. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e 

é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para 

as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo 

açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada 

por um eletroimã para a retirada de materiais metálicos.  

2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, 

que geram vapor e energia para toda a usina.  

3. O caldo primário, resultante do esmagamento, é passado 

por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar 

refinado e etanol. 

Com base nos destaques da observação dos alunos, quais 

operações físicas de separação de materiais foram realizadas 

nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar?  

A) Separação mecânica, extração, decantação. 

B) Separação magnética, combustão, filtração. 

C) Separação magnética, extração, filtração. 

D) Imantação, combustão, peneiração. 

E) Imantação, destilação, filtração. 

Questão 54.  

O texto “O vôo das Folhas” traz uma visão dos índios 

Ticunas para um fenômeno usualmente observado na 

natureza: 

O vôo das Folhas 

Com o vento  

as folhas se movimentam. 

E quando caem no chão 

Assim se forma o ngaura. O ngaura cobre o chão da floresta, 

enriquece a terra e alimenta as árvores.] 

As folhas velhas morrem para ajudar o crescimento das 

folhas novas] 

Dentro do ngaura vivem aranhas, formigas, escorpiões, 

centopeias, minhocas, cogumelos e vários tipos de outros 

seres muito pequenos.] 

As folhas também caem nos lagos, nos igarapés e igapós. 

A natureza segundo os Ticunas/Livro das Árvores. Organização Geral 

dos Professores Bilíngues Ticunas, 2000. 

Na visão dos índios Ticunas, a descrição sobre o ngaura 

permite classificá-lo como um produto diretamente 

relacionado ao ciclo 

A) da água.   D) do carbono. 

B) do oxigênio.    E) do nitrogênio. 

C) do fósforo. 

Quest6ão 55.  

O fósforo, geralmente representado pelo íon de fosfato 

, é um ingrediente insubstituível da vida, já que é 

parte constituinte das membranas celulares e das moléculas 

do DNA e do trifosfato de adenosina (ATP), principal forma 

de armazenamento de energia das células. O fósforo 

utilizado nos fertilizantes agrícolas é extraído de minas, 

cujas reservas estão cada vez mais escassas. Certas práticas 

agrícolas aceleram a erosão do solo, provocando o 

transporte de fósforo para sistemas aquáticos, que fica 

imobilizado nas rochas. Ainda, a colheita das lavouras e o 

transporte dos restos alimentares para os lixões diminuem a 

disponibilidade dos íons no solo. Tais fatores têm ameaçado 

a sustentabilidade desse íon. 

Uma medida que amenizaria esse problema seria: 

A) Incentivar a reciclagem de resíduos biológicos, utilizando 

dejetos animais e restos de culturas para produção de adubo. 

B) Repor o estoque retirado das minas com um íon sintético 

de fósforo para garantir o abastecimento da indústria de 

fertilizantes. 

C) Aumentar a importação de íons fosfato dos países ricos 

para suprir as exigências das indústrias nacionais de 

fertilizantes. 

D) Substituir o fósforo dos fertilizantes por outro elemento 

com a mesma função para suprir as necessidades do uso de 

seus íons. 

E) Proibir, por meio de lei federal, o uso de fertilizantes com 

fósforo pelos agricultores, para diminuir sua extração das 

reservas naturais. 

Questão 56.  

As cidades industrializadas produzem grandes proporções de 

gases como o CO2, o principal gás causador do efeito estufa. 

Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis 

queimados, principalmente no transporte, mas também em 

caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades 

concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e 

concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o 

que se conhece por “ilhas de calor”. Tal fenômeno ocorre 

porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem para 

o ar sob a forma de radiação térmica. 
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Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa 

e das “ilhas de calor”, espera-se que o consumo de energia 

elétrica 

A) diminua devido à utilização de caldeiras por indústrias 

metalúrgicas. 

B) aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do 

efeito estufa. 

C) diminua devido à não necessidade de aquecer a água 

utilizada em indústrias. 

D) aumente devido à necessidade de maior refrigeração de 

indústrias e residências. 

E) diminua devido à grande quantidade de radiação térmica 

reutilizada. 

Questão 57.  

 ZIEGLER, M.F. Energia Sustentável. Revista IstoÉ. 28 abr. 2010. 

A fonte de energia representada na figura, considerada uma 

das mais limpas e sustentáveis do mundo, é extraída do calor 

gerado 

A) pela circulação do magma no subsolo. 

B) pelas erupções constantes dos vulcões. 

C) pelo sol que aquece as águas com radiação ultravioleta. 

D) pela queima do carvão e combustíveis fósseis. 

E) pelos detritos e cinzas vulcânicas. 

Questão 58.  

Sob pressão normal (ao nível do mar), a água entra em 

ebulição à temperatura de 100 ºC. Tendo por base essa 

informação, um garoto residente em uma cidade litorânea 

fez a seguinte experiência: 

 Colocou uma caneca metálica contendo água no 

fogareiro do fogão de sua casa. 

 Quando a água começou a ferver, encostou 

cuidadosamente uma seringa de injeção, desprovida 

de agulha, na superfície do líquido e, erguendo 

êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de 

água para seu interior, tampando-a em seguida. 

 Verificando após alguns instantes que a água da 

seringa havia parado de ferver, ele ergue o êmbolo 

da seringa, constatando, intrigado, que a água 

voltou a ferver após um pequeno deslocamento do 

êmbolo.  

Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver 

porque esse deslocamento 

A) permite a entrada de calor do ambiente externo para o 

interior da seringa. 

B) provoca, por atrito, um aquecimento da água contida na 

seringa. 

C) produz um aumento de volume que aumenta o ponto de 

ebulição da água. 

D) proporciona uma queda de pressão no interior da seringa 

que diminui o ponto de ebulição da água. 

E) possibilita uma diminuição da densidade da água que 

facilita sua ebulição. 

Questão 59.  

A lavoura arrozeira na planície costeira da região sul do 

Brasil comumente sofre perdas elevadas devido à 

salinização da água de irrigação, que ocasiona prejuízos 

diretos, como a redução de produção da lavoura. Solos com 

processo de salinização avançado não são indicados, por 

exemplo, para o cultivo de arroz.  As plantas retiram a água 

do solo quando as forças de embebição dos tecidos das 

raízes são superiores às forças com que a água é retida no 

solo. 

WINKEL, H.L.;TSCHIEDEL, M. Cultura do arroz: salinização de solos 

em cultivos de arroz. Disponível em: 

http://agropage.tripod.com/saliniza.hml.                                                               

Acesso em: 25 jun. 2010 (adaptado). 

A presença de sais na solução do solo faz com que seja 

dificultada a absorção de água pelas plantas, o que provoca 

o fenômeno conhecido por seca fisiológica, caracterizado 

pelo(a) 

A) aumento da salinidade, em que a água do solo atinge uma 

concentração de sais maior que a das células das raízes das 

plantas, impedindo, assim, que a água seja absorvida. 

B) aumento da salinidade, em que o solo atinge um nível 

muito baixo de água, e as plantas não têm força de sucção 

para  absorver a água. 

C) diminuição da salinidade, que atinge um nível em que as 

plantas não têm força de sucção, fazendo com que a água 

não seja absorvida. 
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D) aumento da salinidade, que atinge um nível em que as 

plantas têm muita sudação, não tendo força de sucção para 

superá-la. 

E) diminuição da salinidade, que atinge um nível em que as 

plantas ficam túrgidas e não têm força de sudação para 

superá-la. 

Questão 60.  

O despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais 

vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses 

poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a 

eutrofização de ecossistemas, que é um enriquecimento da 

água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento 

bacteriano e, por fim, pode promover escassez de oxigênio. 

Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de 

oxigênio no ambiente é: 

A) Aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de 

decomposição dos dejetos. 

B) Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para 

diminuir a sua concentração nos rios. 

C) Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para 

que elas sobrevivam mesmo sem o oxigênio. 

D) Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis 

para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. 

E) Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que 

os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. 

Questão 61.  

No ano de 2000, um vazamento em dutos de óleo na baía de 

Guanabara (RJ) causou um dos maiores acidentes 

ambientais do Brasil. Além de afetar a fauna e a flora, o 

acidente abalou o equilíbrio da cadeia alimentar de toda a 

baía. O petróleo forma uma película na superfície da água, o 

que prejudica as trocas gasosas da atmosfera com a água e 

desfavorece a realização de fotossíntese pelas algas, que 

estão na base da cadeia alimentar hídrica. Além disso, o 

derramamento de óleo contribuiu para o envenenamento das 

árvores e, consequentemente, para intoxicação da fauna e 

flora aquáticas, bem como conduziu à morte diversas 

espécies de animais, entre outras formas de vida, afetando 

também a atividade pesqueira. 

LAUBIER, L. Diversidade da Maré Negra. In: Scientific American Brasil. 

4(39), ago. 2005 (adaptado). 

A situação exposta no texto e suas implicações 

A) indicam a independência da espécie humana com relação 

ao ambiente marinho. 

B) alertam para a necessidade do controle da poluição 

ambiental para redução do efeito estufa. 

C) ilustram a interdependência das diversas formas de vida 

(animal, vegetal e outras) e o seu habitat. 

D) indicam a alta resistência do meio ambiente à ação do 

homem, além de evidenciar a sua sustentabilidade mesmo 

em condições extremas de poluição. 

E) evidenciam a grande capacidade animal de se adaptar às 

mudanças ambientais, em contraste com a baixa capacidade 

das espécies vegetais, que estão na base da cadeia alimentar 

hídrica. 

Questão 62.  

O crescimento da produção de energia elétrica ao longo do 

tempo tem influenciado decisivamente o progresso da 

humanidade, mas também tem criado uma séria 

preocupação: o prejuízo ao meio ambiente. Nos próximos 

anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica 

deverá ganhar espaço: as células a combustível 

hidrogênio/oxigênio. 

 

VILLULLAS, H. M; TICIANELLI, E. A; GONZÁLEZ, E. R.                      

Química Nova Na Escola. No 15, maio 2002.  

Com base no texto e na figura, a produção de energia 

elétrica por meio da célula a combustível 

hidrogênio/oxigênio diferencia-se dos processos 

convencionais porque 

A) transforma energia química em energia elétrica, sem 

causar danos ao meio ambiente, porque o principal 

subproduto formado é a água. 

B) converte a energia química contida nas moléculas dos 

componentes em energia térmica, sem que ocorra a 

produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente. 

C) transforma energia química em energia elétrica, porém 

emite gases poluentes da mesma forma que a produção de 

energia a partir dos combustíveis fósseis. 

D) converte energia elétrica proveniente dos combustíveis 

fósseis em energia química, retendo os gases poluentes 

produzidos no processo sem alterar a qualidade do meio 

ambiente. 

E) converte a energia potencial acumulada nas moléculas de 

água contidas no sistema em energia química, sem que 
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ocorra a produção de gases poluentes nocivos ao meio 

ambiente. 

Questão 63.  

Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função 

das microvilosidades das membranas das células que 

revestem as paredes internas do intestino delgado, um 

estudante realizou o seguinte experimento:  

Colocou 200 ml de água em dois recipientes. No primeiro 

recipiente, mergulhou, por 5 segundos, um pedaço de papel 

liso, como na FIGURA 1; no segundo recipiente, fez o 

mesmo com um pedaço de papel com dobras simulando as 

microvilosidades, conforme FIGURA 2. Os dados obtidos 

foram: a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 

8 ml, enquanto pelo papel dobrado foi de 12 ml. 

 
Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das 

microvilosidades intestinais com relação à absorção de 

nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a 

de  

A) manter o volume de absorção. 

B) aumentar a superfície de absorção.  

C) diminuir a velocidade de absorção. 

D) aumentar o tempo de absorção.  

E) manter a seletividade na absorção. 

Questão 64.  

Alguns anfíbios e répteis são adaptados à vida subterrânea. 

Nessa situação, apresentam algumas características 

corporais como, por exemplo, ausência de patas, corpo 

anelado que facilita o deslocamento no subsolo e, em alguns 

casos, ausência de olhos.  

Suponha que um biólogo tentasse explicar a origem das 

adaptações mencionadas no texto utilizando conceitos da 

teoria evolutiva de Lamarck. Ao adotar esse ponto de vista, 

ele diria que 

A) as características citadas no texto foram originadas pela 

seleção natural.  

B) a ausência de olhos teria sido causada pela falta de uso 

dos mesmos, segundo a lei do uso e desuso. 

C) o corpo anelado é uma característica fortemente 

adaptativa, mas seria transmitida apenas à primeira geração 

de descendentes. 

D) as patas teriam sido perdidas pela falta de uso e, em 

seguida, essa característica foi incorporada ao patrimônio 

genético e então transmitidas aos descendentes. 

E) as características citadas no texto foram adquiridas por 

meio de mutações e depois, ao longo do tempo, foram 

selecionadas por serem mais adaptadas ao ambiente em que 

os organismos se encontram. 

Questão 65.  

Um ambiente capaz de asfixiar todos os animais conhecidos 

do planeta foi colonizado por pelo menos três espécies 

diferentes de invertebrados marinhos. Descobertos a mais de 

3 000 m de profundidade no Mediterrâneo, eles são os 

primeiros membros do reino animal a prosperar mesmo 

diante da ausência total de oxigênio. Até agora, achava-se 

que só bactérias pudessem ter esse estilo de vida. Não 

admira que os bichos pertençam a um grupo pouco 

conhecido, o dos loricíferos, que mal chegam a 1,0 mm. 

Apesar do tamanho, possuem cabeça, boca, sistema 

digestivo e uma carapaça. A adaptação dos bichos à vida no 

ufoco é tão profunda que suas células dispensaram as 

chamadas mitocôndrias. 

LOPES, R. J. Italianos descobrem animal que vive em água sem 

oxigênio. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 10 

abr. 2010 (adaptado). 

Que substâncias poderiam ter a mesma função do O2 na 

respiração celular realizada pelos loriciferos? 

A) S e CH4   D) CO2 e CH4 

B) S e NO3
-   E) H2 e CO2 

C) H2 e NO3
-   

 Questão 66.  

As misturas efervescentes, em pó ou em comprimidos, são 

comuns para a administração de vitamina C ou de 

medicamentos para azia. Essa forma farmacêutica sólida foi 

desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a 

estabilidade de substâncias e, quando em solução, acelerar a 

absorção do fármaco pelo organismo. As matérias-primas e 

atuam na efervescência são, em geral, o ácido tartárico ou o 

ácido cítrico que reagem com um sal de caráter básico, 

como o bicarbonato de sódio (NaHCO3), quando em contato 

com a água. A partir do contato da mistura efervescente com 

água, ocorre uma série de reações químicas simultâneas: 

liberação de íons, formação de ácido e liberação de gás 

carbônico – gerando a efervescência. 

As equações a seguir representam as etapas da reação da 

mistura efervescente na água, em que foram omitidos os 
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estados de agregação dos reagentes, e H3A representa o 

ácido cítrico.  

 

A ionização, a dissociação iônica, a formação do ácido e a 

liberação do gás ocorrem, respectivamente, nas seguintes 

etapas: 

A) IV, I, II e III   D) I, IV, II e III 

B) I, IV, III e II   E) IV, I, III e II 

C) IV, III, I e II 

Questão 67.  

O abastecimento de nossas necessidades energéticas futuras 

dependerá certamente do desenvolvimento de tecnologias 

para aproveitar a energia solar com maior eficiência. A 

energia solar é a maior fonte de energia mundial. Num dia 

ensolarado, por exemplo, aproximadamente 1 kJ de energia 

solar atinge cada metro quadrado da superfície terrestre por 

segundo. No entanto, o aproveitamento dessa energia é 

difícil porque ela é diluída (distribuída por uma área muito 

extensa) e oscila com o horário e as condições climáticas. O 

uso efetivo da energia solar depende de formas de estocar a 

energia coletada para uso posterior. 

BROWN, T. Química a Ciência Central. São Paulo: Pearson Prentice 

Hall, 2005. 

Atualmente, uma das formas de se utilizar a energia solar 

tem sido armazená-la por meio de processos químicos 

endotérmicos que mais tarde podem ser revertidos para 

liberar calor. Considerando a reação:  

CH4(g) + H2O(v) + calor  CO(g) + 3H2(g) e analisando-a 

como potencial mecanismo para o aproveitamento posterior 

da energia solar, conclui-se que se trata de uma estratégia 

A) insatisfatória, pois a reação apresentada não permite que 

a energia presente no meio externo seja absorvida pelo 

sistema para ser utilizada posteriormente. 

B) insatisfatória, uma vez que há formação de gases 

poluentes e com potencial poder explosivo, tornando-a uma 

reação perigosa e de difícil controle. 

C) insatisfatória, uma vez que há formação de gás CO que 

não possui conteúdo energético passível de ser aproveitado 

posteriormente e é considerado um gás poluente. 

D) satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com 

absorção de calor e promove a formação das substâncias 

combustíveis que poderão ser utilizadas posteriormente para 

obtenção de energia e realização de trabalho útil. 

E) satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com 

liberação de calor havendo ainda a formação das substâncias 

combustíveis que poderão ser utilizadas posteriormente para 

obtenção de energia e realização de trabalho útil. 

Questão 68.  

O uso prolongado de lentes de contato, sobretudo durante a 

noite, aliado a condições precárias de higiene representam 

fatores de risco para o aparecimento de uma infecção 

denominada ceratite microbiana, que causa ulceração 

inflamatória da córnea. Para interromper o processo da 

doença, é necessário tratamento antibiótico. De modo geral, 

os fatores de risco provocam a diminuição da oxigenação 

corneana e determinam mudanças no seu metabolismo, de 

um estado aeróbico para anaeróbico. Como decorrência, 

observa-se a diminuição no número e na velocidade de 

mitoses do epitélio, o que predispõe ao aparecimento de 

defeitos epiteliais e à invasão bacteriana. 

CRESTA, F. Lente de contato e infecção ocular. Revista Sinopse de 

Oftalmologia. São Paulo: Moreira Jr.,v.04, n.04, 2002 (adaptado).              

A instalação das bactérias e o avanço do processo infeccioso 

na córnea estão relacionados a algumas características gerais 

desses microrganismos, tais como: 

A) A grande capacidade de adaptação, considerando as 

constantes mudanças no ambiente em que se reproduzem e o 

processo aeróbico como a melhor opção desses 

microrganismos para a obtenção de energia. 

B) A grande capacidade de sofrer mutações, aumentando a 

probabilidade do aparecimento de formas resistentes e o 

processo anaeróbico da fermentação como a principal via de 

obtenção de energia.  

C) A diversidade morfológica entre as bactérias, 

aumentando a variedade de tipos de agentes infecciosos e a 

nutrição heterotrófica, como forma de esses microrganismos 

obterem matéria-prima e energia. 

D) O alto poder de reprodução, aumentando a variabilidade 

genética dos milhares de indivíduos e a nutrição 

heterotrófica, como única forma de obtenção de matéria-

prima e energia desses microrganismos.   

E) O alto poder de reprodução, originando milhares de 

descendentes geneticamente idênticos entre si e a 

diversidade metabólica, considerando processos aeróbicos e 

anaeróbicos para a obtenção de energia. 

Questão 69.  

A energia elétrica consumida nas residências é medida, em 

quilowatt-hora, por meio de um relógio medidor de 

consumo. Nesse relógio, da direita para esquerda, tem-se o 

ponteiro da unidade, da dezena, da centena e do milhar. Se 

um ponteiro estiver entre dois números, considera-se o 

último número ultrapassado pelo ponteiro. Suponha que as 
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medidas indicadas nos esquemas seguintes tenham sido 

feitas em uma cidade em que o preço do quilowatt-hora 

fosse de R$ 0,20. 

 

FILHO , A.G.; BAROLLI, E. Instalação Elétrica. São Paulo: 

Scipione,1997. 

O valor a ser pago pelo consumo de energia elétrica 

registrado seria de 

A) R$ 41,80.   D) R$ 43,80. 

B) R$ 42,00.   E) R$ 44,00. 

C) R$ 43,00. 

Questão 70.  

Observe a tabela seguinte. Ela traz especificações técnicas 

constantes no manual de instruções fornecido pelo 

fabricante de uma torneira elétrica. 

 

Disponível em: 

http://www.cardal.com.br/manualprod/Manuais/Torneira%20Suprema/-

Manual_Torneira_Suprema_roo.pdf 

Considerando que o modelo de maior potência da versão 

220 V da torneira suprema foi inadvertidamente conectada a 

uma rede com tensão nominal de 127 V, e que o aparelho 

está configurado para trabalhar em sua máxima potência. 

Qual o valor aproximado da potência ao ligar a torneira? 

A) 1.830 W   D) 4.030 W 

B) 2.800 W   E) 5.500 W 

C) 3.200 W 

 

Questão 71.  

Todos os organismos necessitam de água e grande parte 

deles vive em rios, lagos e oceanos. Os processos 

biológicos, como respiração e fotossíntese, exercem 

profunda influência na química das águas naturais em todo o 

planeta. O oxigênio é ator dominante na química e na 

bioquímica da hidrosfera. Devido a sua baixa solubilidade 

em água (9,0 ml a 20ºC) a disponibilidade de oxigênio nos 

ecossistemas aquáticos estabelece o limite entre a vida 

aeróbica e anaeróbica. Nesse contexto, um parâmetro 

chamado Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) foi 

definido para medir a quantidade de matéria orgânica 

presente em um sistema hídrico. A DBO corresponde à 

massa de O2 em miligramas necessária para realizar a 

oxidação total do carbono orgânico em um litro de água. 

 BAIRD, C. Quimica Ambiental. Ed. Bookmam, 2005 (adaptado). 

Dados: Massas moleculares em g/mol: C = 12; H = 1;         

O = 16. 

Suponha que 10 mg de açúcar (fórmula mínima CH2O e 

massa molar igual a 30 g/mol) são dissolvidos em um litro 

de água; em quanto a DBO será aumentada? 

A) 0,4 mg de O2/litro  D) 9,4 mg de O2/ litro 

B) 1,7 mg de O2/ litro  E) 10,7 mg de O2/ litro 

C) 2,7 mg de O2/ litro 

Questão 72.  

No que tange à tecnologia de combustíveis alternativos, 

muitos especialistas em energia acreditam que os alcoóis 

vão crescer em importância em um futuro próximo. 

Realmente, alcoóis como metanol e etanol têm encontrado 

alguns nichos para uso doméstico como combustíveis há 

muitas décadas e, recentemente, vêm obtendo uma aceitação 

cada vez maior como aditivos, ou mesmo como substitutos 

para gasolina em veículos. Algumas das propriedades físicas 

desses combustíveis são mostradas no quadro seguinte. 

 

BAIRD, C. Química Ambiental. São Paulo: Artmed, 1995 (adaptado) 

Dados: Massas molares em g/mol: H = 1,0; C = 12,0;           

O = 16,0. 

Considere que, em pequenos volumes, o custo de produção 

de ambos os alcoóis seja o mesmo. Dessa forma, do ponto 

de vista econômico, é mais vantajoso utilizar  
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A) metanol, pois sua combustão completa fornece 

aproximadamente 22,7 kJ de energia por litro de 

combustível queimado.  

B) etanol, pois sua combustão completa fornece 

aproximadamente 29,7 kJ de energia por litro de 

combustível queimado.  

C) metanol, pois sua combustão completa fornece 

aproximadamente 17,9 MJ de energia por litro de 

combustível queimado.  

D) etanol, pois sua combustão completa fornece 

aproximadamente 23,5 MJ de energia por litro de 

combustível queimado.  

E) etanol, pois sua combustão completa fornece 

aproximadamente 33,7 MJ de energia por litro de 

combustível queimado. 

Questão 73.  

 

Dois pesquisadores percorreram os trajetos marcados no 

mapa. A tarefa deles foi analisar os ecossistemas e, 

encontrando problemas, relatar e propor medidas de 

recuperação. A seguir, são reproduzidos trechos aleatórios 

extraídos dos relatórios desses dois pesquisadores.  

Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P1: 

I. “Por causa da diminuição drástica das espécies vegetais 

deste ecossistema, como os pinheiros, a gralha azul também 

está em processo de extinção”. 

II. “As árvores de troncos tortuosos e cascas grossas que 

predominam nesse ecossistema estão sendo utilizadas em 

carvoarias”. 

Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador P2: 

III. “Das palmeiras que predominam nesta região podem ser 

extraídas substâncias importantes para a economia 

regional”. 

IV. “Apesar da aridez desta região, em que encontramos 

muitas plantas espinhosas, não se pode desprezar a sua 

biodiversidade.” 

Ecossistemas brasileiros: mapa da distribuição dos ecossistemas. 

Disponível em: http://educacao.uol.com.br/ciencias/ult1686u52.jhtm. 

Acesso em: 20 abr. 2010 (adaptado). 

Os trechos I, II, III e IV referem-se, pela ordem, aos 

seguintes ecossistemas: 

A) Caatinga, Cerrado, Zona dos cocais e Floresta 

Amazônica.  

B) Mata de Araucárias, Cerrado, Zona dos cocais e 

Caatinga. 

C) Manguezais, Zona dos cocais, Cerrado e Mata Atlântica. 

D) Floresta Amazônica, Cerrado, Mata Atlântica e Pampas. 

E) Mata Atlântica, Cerrado, Zona dos cocais e Pantanal. 

Questão 74.  

A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo 

de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por 

exemplo, é um dos metais com maior rendimento no 

processo de eletrólise, com uma recuperação de 

aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor 

comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-

se viável economicamente.  

Suponha que, em um processo de recuperação de cobre 

puro, tenha-se eletrolisado uma solução de sulfato de cobre 

(II) (CuSO4) durante 3 h, empregando-se uma corrente 

elétrica de intensidade igual a 10 A. A massa de cobre puro 

recuperada é de aproximadamente 

Dados: Constante de Faraday F = 96500 C/mol; Massa 

molar em g/mol: Cu = 63,5. 

A) 0,02 g.   D) 35,5 g. 

B) 0,04 g.   E) 71,0 g. 

C) 2,40 g. 

Questão 75.  

A composição média de uma bateria automotiva esgotada é 

de aproximadamente 32% Pb, 3% PbO, 17% PbO2 e 36% 

PbSO4 . A média de massa da pasta residual de uma bateria 

usada é de 6 kg, onde 19% é PbO 2 , 60% PbSO4  e 21% Pb. 

Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o 

que mais preocupa é o sulfato de chumbo (II), pois nos 

processos pirometalúrgicos, em que os compostos de 

chumbo (placas das baterias) são fundidos, há a conversão 

de sulfato em dióxido de enxofre, gás muito poluente. 

Para reduzir o problema das emissões de SO2(g), a indústria 

pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo 
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hidrometalúrgico, para a dessulfuração antes da fusão do 

composto de chumbo. Nesse caso, a redução de sulfato 

presente no PbSO4 é feita via lixiviação com solução de 

carbonato de sódio (Na2CO3) 1M a 45 ºC, em que se obtém  

carbonato de chumbo (II) com rendimento de 91%. Após 

esse processo, o material segue para a fundição para obter o 

chumbo metálico. 

PbSO4 + Na2CO3   PbCO3 + Na2SO4 

Dados: Massas Molares em g/mol Pb = 207; S = 32; 

 Na = 23; O = 16; C = 12 

ARAÚJO, R. V. V.; TINDADE, R. B. E.; SOARES, P. S. M. Reciclagem 

de chumbo de bateria auto-motiva: estudo de caso. Disponível em: 

http://www.iqsc.usp.br. Acesso em: 17 abr. 2010 (adaptado). 

Segundo as condições do processo apresentado para a 

obtenção de carbonato de chumbo (II) por meio da 

lixiviação por carbonato de sódio e considerando uma massa 

de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual quantidade 

aproximada, em quilogramas, de PbCO3 é obtida? 

A) 1,7 kg   D) 3,3 kg 

B) 1,9 kg   E) 3,6 kg 

C) 2,9 kg 

Questão 76.  

Investigadores das Universidades de Oxford e da Califórnia 

desenvolveram uma variedade de  Aedes aegypti 

geneticamente modificada que é candidata para uso na busca 

de redução na transmissão do vírus da dengue. Nessa nova 

variedade de mosquito, as fêmeas não conseguem voar 

devido à interrupção do desenvolvimento do músculo das 

asas. A modificação genética introduzida é um gene 

dominante condicional, isso é, o gene tem expressão 

dominante (basta apenas uma cópia do alelo) e este só atua 

nas fêmeas.  

FU, G. et al. Female-specific flightless phenotype for mosquito control. 

PNAS 107 (10): 4550-4554, 2010. 

Prevê-se, porém, que a utilização dessa variedade de Aedes 

aegypti demore ainda anos para ser implementada, pois há 

demanda de muitos estudos com relação ao impacto 

ambiental. A liberação de machos de Aedes aegypti dessa 

variedade geneticamente modificada reduziria o número de 

casos de dengue em uma determinada região porque  

A) diminuiria o sucesso reprodutivo desses machos 

transgênicos. 

B) restringiria a área geográfica de voo dessa espécie de 

mosquito. 

C) dificultaria a contaminação e reprodução do vetor natural 

da doença 

D) tornaria o mosquito menos resistente ao agente etiológico 

da doença. 

E) dificultaria a obtenção de alimentos pelos machos 

geneticamente modificados. 

Questão 77.  

Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos 

combinaram de comprar duas caixas com tampas para 

guardarem seus pertences dentro de suas caixas, evitando, 

assim, a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas 

comprou uma metálica, e a outra, uma caixa de madeira de 

área e espessura lateral diferentes, para facilitar a 

identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova 

de Física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, 

guardaram seus celulares ligados dentro de suas caixas. Ao 

longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, 

enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam a 

mensagem de que o celular estava fora da área de cobertura 

ou desligado.  

Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o 

material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as 

ligações é de 

A) madeira, e o telefone não funcionava porque a madeira 

não é um bom condutor de eletricidade. 

B) metal, e o telefone não funcionava devido à blindagem 

eletrostática que o metal proporcionava. 

C) metal, e o telefone não funcionava porque o metal refletia 

todo tipo de radiação que nele incidia. 

D) metal, e o telefone não funcionava porque a área lateral 

da caixa de metal era maior. 

E) madeira, e o telefone não funcionava porque a espessura 

desta caixa era maior que a espessura da caixa de metal. 

Questão 78.  

No ano de 2004, diversas mortes de animais por 

envenenamento no zoológico de São Paulo foram 

evidenciadas. Estudos técnicos apontam suspeita de 

intoxicação por monofluoracetato de sódio, conhecido como 

composto 1080 e ilegalmente comercializado como raticida. 

O monofluoracetato de sódio é um derivado do ácido 

monofluoracético e age no organismo dos mamíferos 

bloqueando o ciclo de Krebs, que pode levar à parada da 

respiração celular oxidativa e ao acúmulo de amônia na 

circulação. 
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Monofluoracetato de sódio. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 05 ago. 2010 

(adaptado). 

O monofluoracetato de sódio pode ser obtido pela 

A) desidratação do ácido monofluoracético, com liberação 

de água. 

B) hidrólise do ácido monofluoracético, sem formação de 

água.  

C) perda de íons hidroxila do ácido monofluoracético, com 

liberação de hidróxido de sódio.  

D) neutralização do ácido monofluoracético usando 

hidróxido de sódio, com liberação de água. 

E) substituição dos íons hidrogênio por sódio na estrutura do 

ácido monofluoracético, sem formação de água. 

Questão 79.  

As mobilizações para promover um planeta melhor para as 

futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior 

parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida 

pela queima de um combustível fóssil. A título de 

exemplificação do ônus causado por essa prática, basta saber 

que um carro produz, em média, cerca de 200 g de dióxido 

de carbono por km percorrido. 

Revista Aquecimento Global. Ano 2, nº 8. Publicação do Instituto 

Brasileiro de Cultura Ltda. 

Um dos principais constituintes da gasolina é o octano 

(C8H18). Por meio da combustão do octano é possível a 

liberação de energia, permitindo que o carro entre em 

movimento. A equação que representa a reação química 

desse processo demonstra que 

A) no processo há liberação de oxigênio, sob a forma de O2. 

B) o coeficiente estequiométrico para a água é de 8 para 1 

do octano. 

C) no processo há consumo de água, para que haja liberação 

de energia. 

D) o coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 

para 1 do octano. 

E) o coeficiente estequiométrico para o gás carbônico é de 9 

para 1 do octano. 

Questão 80.  

Durante uma obra em um clube, um grupo de trabalhadores 

teve de remover uma escultura de ferro maciço colocada no 

fundo de uma piscina vazia. Cinco trabalhadores amarraram 

cordas à escultura e tentaram puxá-la para cima, sem 

sucesso. 

Se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para 

os trabalhadores removerem a escultura, pois a 

A) escultura flutuará. Dessa forma, os homens não 

precisarão fazer força para remover a escultura do fundo. 

B) escultura ficará com peso menor. Dessa forma, a 

intensidade da força necessária para elevar a escultura será 

menor. 

C) água exercerá uma força na escultura proporcional a sua 

massa, e para cima. Esta força se somará à força que os 

trabalhadores fazem para anular a ação da força peso da 

escultura. 

D) água exercerá uma força na escultura para baixo, e esta 

passará a receber uma força ascendente do piso da piscina. 

Esta força ajudará a anular a ação da força peso na escultura. 

E) água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu 

volume, e para cima. Esta força se somará à força que os 

trabalhadores fazem, podendo resultar em uma força 

ascendente maior que o peso da escultura. 

Questão 81.  

Os pesticidas modernos são divididos em várias classes, 

entre as quais se destacam os organofosforados, materiais 

que apresentam efeito tóxico agudo para os seres humanos. 

Esses pesticidas contêm um átomo central de fósforo ao qual 

estão ligados outros átomos ou grupo de átomos como 

oxigênio, enxofre, grupos metoxi ou etoxi, ou um radical 

orgânico de cadeia longa. Os organofosforados são divididos 

em três subclasses: Tipo A, na qual o enxofre não se 

incorpora na molécula; Tipo B, na qual o oxigênio, que faz 

dupla ligação com fósforo, é substituído pelo enxofre; e 

Tipo C, no qual dois oxigênios são substituídos por enxofre. 

 BAIRD, C. Química Ambiental. Bookmam, 2005. 

Um exemplo de pesticida organofosforado Tipo B, que 

apresenta grupo etoxi em sua fórmula estrutural, está 

representado em: 

A)  
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B)   

 

C)   

 

D)  

 

E)  

 

Questão 82.  

As baterias de Ni-Cd muito utilizadas no nosso cotidiano 

não devem ser descartadas em lixos comuns uma vez que 

uma considerável quantidade de cádmio é volatilizada e 

emitida para o meio ambiente quando as baterias gastas são 

incineradas como componente do lixo. Com o objetivo de 

evitar a emissão de cádmio para a atmosfera durante a 

combustão é indicado que seja feita a reciclagem dos 

materiais dessas baterias. 

Uma maneira de separar o cádmio dos demais compostos 

presentes na bateria é realizar o processo de lixiviação ácida. 

Nela, tanto os metais (Cd, Ni e eventualmente Co) como os 

hidróxidos de íons metálicos Cd(OH)2(s), Ni(OH)2(s), 

Co(OH)2(s)  presentes na bateria, reagem com uma mistura 

ácida e são solubilizados. Em função da baixa seletividade 

(todos os íons metálicos são solubilizados), após a digestão 

ácida, é realizada uma etapa de extração dos metais com 

solventes orgânicos de acordo com a reação: 

M2+
(aq) + 2 HR(org)  MR2(org) + 2 H+

(aq) 

 

 

Onde : 

M2+ = Cd2+, Ni2+ ou Co2+ 

HR = C16H34 –PO2H: identificado no gráfico por x 

HR = C12H12 –PO2H: identificado no gráfico por y 

O gráfico mostra resultado da extração utilizando os 

solventes orgânicos X e Y em diferentes pH. 

 

Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em 28 abr. 2010. 

A reação descrita no texto mostra o processo de extração dos 

metais por meio da reação com moléculas orgânicas, X e Y. 

Considerando-se as estruturas de X e Y e o processo de 

separação descrito, pode-se afirmar que 

A) as moléculas X e Y atuam como extratores catiônicos 

uma vez que a parte polar da molécula troca o íon H+ pelo 

cátion do metal. 

B) as moléculas X e Y atuam como extratores aniônicos   

uma vez que a parte polar da molécula troca o íon H+ pelo 

cátion do metal. 

C) as moléculas X e Y atuam como extratores catiônicos 

uma vez que a parte apolar da molécula troca o íon pelo 

cátion do metal. 

D) as moléculas X e Y atuam como extratores aniônicos 

uma vez que a parte polar da molécula troca o íon pelo 

cátion do metal. 

E) as moléculas  X e Y fazem ligações com os íons 

metálicos  resultando em compostos com caráter apolar o 

que justifica a eficácia da extração. 

Questão 83.  

Um grupo de cientistas liderado por pesquisadores do 

Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech), nos Estados 

Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta 

valor negativo do índice de refração relativo para a luz 

visível. Denomina-se metamaterial um material óptico 

artificial, tridimensional, formado por pequenas estruturas 

menores do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá 

propriedades e comportamentos que não são encontrados em 

materiais naturais. Esse material tem sido chamado de 

“canhoto”. 

Disponível em: http://www.inovacaotecnologica.com.br. Acesso em: 28 

abr. 2010 (adaptado). 
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Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, 

qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do 

ar para esse meio? 

A)  

 

B)  

 

C)  

 

D)  

 

E)  

  

Questão 84.  

Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a 

obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo 

acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e 

misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é 

denominada solvente; por exemplo, a água é um solvente 

para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A 

figura a seguir ilustra essa citação.  

 

Disponível em: www.sobiologia.com.br. Acesso em: 27 abr. 2010. 

Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha 

utilizado 3,42 g de sacarose (massa molar igual a 342 g/mol) 

para uma xícara de 50ml do líquido. Qual é a concentração 

final, em mol/l, de sacarose nesse cafezinho? 

A) 0,02   D) 200 

B) 0,2   E) 2000 

C) 2 

Questão 85.  

Decisão de asfaltamento da rodovia MG-010, acompanhada 

da introdução de espécies exóticas, e a prática de incêndios 

criminosos, ameaçam o sofisticado ecossistema do campo 

rupestre da reserva da Serra do Espinhaço. As plantas 

nativas desta região, altamente adaptadas a uma alta 

concentração de alumínio, que inibe o crescimento das 

raízes e dificultam a absorção de nutrientes e água, estão 

sendo substituídas por espécies invasoras que não teriam 

naturalmente adaptação para este ambiente, no entanto elas 

estão dominando as margens da rodovia, equivocadamente 

chamada de “estrada ecológica”. Possivelmente a entrada de 

espécies de plantas exóticas neste ambiente foi provocada 

pelo uso, neste empreendimento, de um tipo de asfalto 

(cimento-solo), que possui uma mistura rica em cálcio, que 

causou modificações químicas aos solos adjacentes à 

rodovia MG-010. 

Scientific American, Brasil. Ano 7, nº 79, 2008 (adaptado). 

Essa afirmação baseia-se no uso de cimento-solo, mistura 

rica em cálcio que 

A) inibe a toxicidade do alumínio, elevando o pH dessas 

áreas. 

B) inibe a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas 

áreas.  

C) aumenta a toxicidade do alumínio, elevando o pH dessas 

áreas.  

D) aumenta a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas 

áreas.  

E) neutraliza a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH 

dessas áreas. 
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Questão 86.  

De 15% a 20% da área de um canavial precisa ser renovada 

anualmente. Entre o período de corte e o de plantação de 

novas canas, os produtores estão optando por plantar 

leguminosas, pois elas fixam nitrogênio no solo, um adubo 

natural para a cana. Essa opção de rotação é 

agronomicamente favorável, de forma que municípios 

canavieiros são hoje grandes produtores de soja, amendoim 

e feijão. 

As encruzilhadas da fome. Planeta. São Paulo, ano 36, n°. 430, jul. 2008 

(adaptado). 

A rotação de culturas citada no texto pode beneficiar 

economicamente os produtores de cana porque 

A) a decomposição da cobertura morta dessas culturas 

resulta em economia na aquisição de adubos 

industrializados. 

B) o plantio de cana-de-açúcar propicia um solo mais 

adequado para o cultivo posterior da soja, do amendoim e do 

feijão. 

C) as leguminosas absorvem do solo elementos químicos 

diferentes dos absorvidos pela cana, restabelecendo o 

equilíbrio do solo. 

D) a queima dos restos vegetais do cultivo da cana-de-

açúcar transforma-se em cinzas, sendo reincorporadas ao 

solo, o que gera economia na aquisição de adubo. 

E) a soja, o amendoim e o feijão, além de possibilitarem a 

incorporação ao solo de determinadas moléculas disponíveis 

na atmosfera, são grãos comercializados no mercado 

produtivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 87.  

Legenda : PrPSC – proteínas do Príon Scientific American.                               
Brasil, ago. 2004 (adaptado). 

Analisando os testes I, II e III, para a detecção de príons 

patogênicos, identifique as condições em que os resultados 

foram positivos para a presença de príons nos três testes: 

A) Animal A, lâmina B e gel A. 

B) Animal A, lâmina A e gel B. 

C) Animal B, lâmina A e gel B. 

D) Animal B, lâmina B e gel A. 

E) Animal A, lâmina B e gel B. 

Questão 88.  

Diversos comportamentos e funções fisiológicas do nosso 

corpo são periódicos, sendo assim, são classificados como 

ritmo biológico. Quando o ritmo biológico responde a um 

período aproximado de 24 horas, ele é denominado ritmo 

circadiano. Esse ritmo diário é mantido pelas pistas 

ambientais de claro-escuro e determina comportamentos 

como o ciclo do sono-vigília e o da alimentação. Uma 

pessoa, em condições normais, acorda às 8h e vai dormir às 

21 h, mantendo seu ciclo de sono dentro do ritmo dia e 

noite. Imagine que essa mesma pessoa tenha sido mantida 

numa sala totalmente escura por mais de quinze dias. Ao 

sair de lá, ela dormia às 18 h e acordava às 3 h da manhã. 

Além disso, dormia mais vezes durante o dia, por curtos 

períodos de tempo, e havia perdido a noção da contagem dos 

dias, pois, quando saiu, achou que havia passado muito mais 

tempo no escuro.  
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BRANDÃO, Psicofisiologia. São Paulo: Atheneu, 2000 (adaptado). 

Em função das características observadas, conclui-se que a 

pessoa  

A) apresentou aumento do seu período de sono contínuo e 

passou a dormir durante o dia, pois seu ritmo biológico foi 

alterado apenas no período noturno. 

B) apresentou pouca alteração do seu ritmo circadiano, 

sendo que sua noção de tempo foi alterada somente pela sua 

falta de atenção à passagem do tempo. 

C) estava com seu ritmo já alterado antes de entrar na sala, o 

que significa que apenas progrediu para um estado mais 

avançado de perda do ritmo biológico no escuro. 

D) teve seu ritmo biológico alterado devido à ausência de 

luz e de contato com o mundo externo, no qual a noção de 

tempo de um dia é modulada pela presença ou ausência do 

sol. 

E) deveria não ter apresentado nenhuma mudança do seu 

período de sono porque, na realidade, continua com o seu 

ritmo normal, independentemente do ambiente em que seja 

colocada. 

Questão 89.  

O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a 

região com o seu chorume (líquido derivado da 

decomposição de compostos orgânicos) foi recuperado, 

transformando-se em um aterro sanitário controlado, 

mudando a qualidade de vida e a paisagem e 

proporcionando condições dignas de trabalho para os que 

dele subsistiam. 

Revista Promoção da Saúde da Secretaria de Políticas de Saúde.       

Ano 1, nº 4, dez. 2000 (adaptado). 

Quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais 

vantajoso que o lixão, em relação às problemáticas 

abordadas no texto? 

A) O lixo é recolhido e incinerado pela combustão a altas 

temperaturas. 

B) O lixo hospitalar é separado para ser enterrado e sobre 

ele, colocada cal virgem. 

C) O lixo orgânico e inorgânico é encoberto, e o chorume 

canalizado para ser tratado e neutralizado. 

D) O lixo orgânico é completamente separado do lixo 

inorgânico, evitando a formação de chorume. 

E) O lixo industrial é separado e acondicionado de forma 

adequada, formando uma bolsa de resíduos. 

Questão 90.  

Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica 

em um município localizado no interior de um pequeno vale 

cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é 

cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, 

irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, 

que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é 

alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o 

município apresentado. 

Qual forma de obtenção de energia, entre as apresentadas, é 

a mais indicada para ser implantada nesse município de 

modo a causar o menor impacto ambiental? 

A) Termelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no 

sistema de refrigeração. 

B) Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação 

desse tipo de energia. 

C) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas 

não afetaria a população. 

D) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar 

que chega à superfície do local. 

E) Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente 

para abastecer a usina construída. 

RESOLUÇÕES E COMENTÁRIOS - Enem 2010 

QUESTÃO 46  

Alternativa A 

As ondas de rádio sofrem reflexão ao entrar em contato com 

a ionosfera, ou seja, elas "batem" e "voltam", por esse 

motivo podem ser transmitidas para as regiões mais 

afastadas e com grandes desníveis. Com isso a resposta 

correta é a alternativa A. 

Entretanto, a título de curiosidade, vamos rever os conceitos 

apresentados nas demais alternativas a fim de entendermos o 

porquê de estarem incorretas. 

Alternativa B: 

Refração é o fenômeno em que uma onda eletromagnética, 

como a luz ou ondas de rádio, atravessa, dois ou mais, meios 

homogêneos distintos como, por exemplo, a luz passando do 

ar para a água em um aquário, ou ainda, micro-ondas 

atravessando as paredes de vidro de um recipiente dito 

refratário utilizado para cozinhar alimentos. 

Alternativa C: 

Difração é um fenômeno no qual uma onda atravessa um 

orifício ou obstáculo de dimensões próximas ao seu 

comprimento de onda. É graças a este fenômeno que 

podemos ouvir sons através de paredes.  

Alternativa D: 

Polarização é um fenômeno que ocorre tipicamente em 

ondas transversais, não afetando, por exemplo, ondas 

sonoras por serem ondas longitudinais. Polarizar uma onda 

significa mudar a direção das vibrações que geram sua 

propagação. Uma aplicação bastante utilizada são lentes 

polarizadas encontradas em óculos de sol, onde o efeito 

desejado é alinhar a vibração dos campos elétricos (e 
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concequentemente dos campos magnéticos) na mesma 

direção, o que acarreta aumento da nitidez. 

Alternativa E: 

Interferência é um fenômeno em que duas ou mais ondas 

sofrem um efeito de superposição. Dependendo das 

características destas ondas, a interferência pode aumentar 

ou diminuir suas intensidades, na região onde ocorre a 

interferência. Um exemplo bastante simples é observado em 

um rádio, que está sintonizado em uma emissora, e alguma 

outra fonte, transmitindo na mesma frequência, diminui a 

qualidade do som emitido. 

Comentário: Uma questão bastante simples onde o próprio 

enunciado da questão sugere ao aluno o fenômeno da 

reflexão, uma vez que o aluno entenda que as ondas devem 

“subir” e após encontrar com a ionosfera devem “descer”. 

Conteúdo envolvido: Ondas eletromagnéticas. 

QUESTÃO 47  

Alternativa B 

Assim como no ano anterior (2009), o Enem 2010 voltou a 

cobrar diferenças entre vacinas e soros. 

O estudante deve sempre se lembrar de que vacinas são 

medidas PREVENTIVAS, pois estimulam o sistema imune 

a produzir anticorpos. Soros são medidas CURATIVAS, 

pois já possuem o anticorpo pronto contra um determinado 

veneno. Já os antibióticos são MEDICAMENTOS que 

matam micro-organismos, como as bactérias. 

Tendo essas informações, basta fazer as seguintes 

associações na situação problema apresentada no enunciado:  

1)Vacina para prevenir-se da febre amarela, pois o suposto 

viajante necessita criar anticorpos. 

2) Caso seja picado por uma cobra, seria necessário o uso de 

soro para combater diretamente o veneno do animal. 

3) A Leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma 

bactéria chamada Leptospira, presente na urina do rato. Para 

combatê-la, antibióticos. 

QUESTÃO 48  

Alternativa A 

Para responder esta questão três conceitos são importantes: 

Calor: transferência de energia térmica entre corpos que 

estão em diferentes temperaturas; 

Calor sensível: é o calor que produz apenas a variação na 

temperatura do corpo ou substância; 

Calor latente: é o calor que produz apenas a mudança de 

estado físico (ou estado de agregação). 

É muito importante lembrar que os calores sensível e latente 

nunca atuam simultaneamente, ou seja, ou ocorre variação 

na temperatura ou ocorre mudança no estado de agregação. 

Diante destes conceitos, analisando as alternativas, temos: 

Alternativa A: 

O conceito corriqueiro não atende a esta situação. Quando a 

água está fervendo, ou seja, mudando do estado líquido para 

o estado gasoso, realmente a temperatura não se altera. 

Entretanto, a quantidade de calor para continuar fervendo a 

água deve ser adicionada enquanto que a temperatura não 

sofre alteração. De acordo com os conceitos corriqueiros a 

água deveria continuar aquecendo, afinal se ela está 

recebendo calor sua temperatura deve variar continuamente. 

Porém vimos que isso nem sempre ocorre. 

Alternativa B: 

O conceito corriqueiro atende bem a esta situação, pois se a 

água tem calor logo ela está quente. 

Alternativa C: 

Novamente o conceito corriqueiro explica: a chama de um 

fogão, por estar quente, pode ser usada para aumentar a 

temperatura da água em uma panela. 

Alternativa D: 

De novo o conceito corriqueiro explica: se a água em uma 

caneca está quente é porque ela tem calor, e 

consequentemente sua temperatura é alta. Logo, se 

passarmos a água para outra caneca, ela perderá calor e, 

portanto, sua temperatura irá diminuir. 

Alternativa E: 

Por fim, o conceito corriqueiro também atende a esta 

situação. Se dentro do forno a temperatura for alta é porque 

ele tem calor, e este por sua vez, pode passar para a água 

aumentando assim sua temperatura.  

Comentário: Uma questão bastante conceitual onde cobra do 

aluno a diferença entre calor e temperatura, porém de 

maneira científica. Duas observações são bastante 

importantes: 

1 - Independente da temperatura do corpo ou da substância, 

pode-se transferir calor espontaneamente a outro, desde que 

este último esteja em uma temperatura menor.  

2 - Calor não é algo que corpos ou substâncias possuam, e 

sim apenas o termo científico utilizado para designar a 

transferência de energia térmica. 
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Por este motivo, podemos dizer que uma pedra de gelo a  

–5 °C pode transferir calor à outra pedra de gelo que esteja a 

 –15 °C. 

Conteúdo envolvido: Calorimetria. 

QUESTÃO 49  

Alternativa E 

A resposta pode ser obtida na leitura do texto, que explica 

muito bem como é o aparecimento da cárie dental. 

QUESTÃO 50  

Alternativa C 

Temos que as potências das lâmpadas, quando postas em 

paralelo, mantém-se constantes. Entretanto, a corrente muda. 

Sendo duas lâmpadas iguais, a corrente, neste caso, irá 

duplicar. Logo, como as lâmpadas são de 55 W cada, 

passarão a dissipar juntas 110 W. 

Utilizando a relação da potência, em função da tensão e da 

corrente aplicadas teremos: 

𝑃 = 𝑈 ⋅ 𝑖 ⇒ 𝑖 =
𝑃

𝑈
⇒ 𝑖 =

110

36
⇒ 𝑖 ≅ 3𝐴  

Como a corrente elétrica que fluirá no circuito será de 

aproximadamente 3 A, se ligarmos um fusível com 

especificação abaixo desta corrente, ele se romperá e 

portanto as lâmpadas não irão acender. Logo, o fusível de 

menor valor adequado para proteção desse novo circuito é o 

da alternativa C. 

Comentário: Vale lembrar que não podemos super 

dimensionar o fusível, pois pode acarretar problemas para a 

fiação e o circuito elétrico. 

Conteúdo envolvido: Potência elétrica. 

QUESTÃO 51  

Alternativa E 

Para esta questão vamos relembrar três conceitos: 

Densidade: 

𝑑 =
𝑚

𝑉
, 𝑜𝑛𝑑𝑒: {

𝑑 → 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
𝑚 → 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎       
𝑉 → 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒       

 

Transformação isobárica: 

Quando um gás, que está a uma dada pressão constante, 

recebe calor, seu volume aumenta e quando perde calor seu 

volume diminui; 

Convecção térmica: 

Fenômeno que ocorre com fluidos (líquido ou gasoso) 

devido à diferença de densidade entre eles. Durante a 

propagação, as porções com densidade maior tendem a ficar 

embaixo e as porções com densidade menor tendem a ficar 

em cima. 

No texto é deixado bem claro que "o desaparecimento da 

faixa no planeta relaciona-se ao movimento das diversas 

camadas de nuvens em sua atmosfera.". Logo, de acordo 

com os conceitos acima, o movimento realizado pelas 

diversas camadas seria o de convecção. Já este poderia ser 

provocado por uma variação da temperatura nos gases 

presentes nas nuvens, que por sua vez alteram o volume, 

variando assim a densidade. 

Em resumo, variações de temperatura, provocam variações 

de volume, que provocam alterações de densidade que 

acarretam o fenômeno da convecção, determinando o 

desaparecimento da faixa sul. 

Comentário: A questão é bastante conceitual e cobra do 

aluno conhecimentos prévios. As informações no enunciado, 

apesar de darem sua contribuição para a resolução, não 

bastavam. A ideia fundamental gira em torno do aluno 

relacionar os movimentos das nuvens de Júpiter e a variação 

na densidade com os fenômenos que os geram.  

Conteúdos envolvidos: Densidade, transformações gasosas e 

transmissão de calor por convecção. 

 

QUESTÃO 52  

Alternativa C 

Primeiramente vamos lembrar a relação entre potência (𝑃), 

energia transformada (𝜀) e a variação do tempo (𝛥𝑡) 

durante a transformação: 

𝑃 =
𝜀

𝛥𝑡
 

De acordo com a relação acima, vemos que a potência é 

diretamente proporcional à energia transformada e 

inversamente proporcional ao tempo decorrido para a 

transformação. Em outras palavras, quanto maior a energia 

transferida, maior será a potência, e quanto menor o tempo, 

maior também será a potência. 

O forno de micro-ondas mais eficiente que a questão se 

refere é justamente aquele que fornece a maior energia em 

menos tempo, ou seja, o mais potente.  

Comentário: A questão avalia o conceito de eficiência 

relacionado com o tempo que demora para se elevar a 

temperatura de certas substâncias. Na proposta de resolução, 

utilizamos uma das definições de potência. Entretanto, o 

conceito de eficiência proposto pela questão é bastante 

intuitivo. Sendo assim, mesmo que o aluno não se lembrasse 
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da definição de potência ele conseguiria, ainda que com 

alguma dificuldade, encontrar a resposta correta. 

Conteúdos envolvidos: Potência e energia. 

QUESTÃO 53  

Alternativa C 

De acordo com o enunciado, as etapas no processo de 

beneficiamento da cana-de-açúcar são: passá-la por um 

eletroímã para a retirada de materiais metálicos (separação 

magnética), esmagá-la para a retirada do caldo açucarado 

(extração) e passar o produto obtido por filtros (filtração).  

Comentário: No primeiro processo, a separação magnética é 

usada para retirar metais através da atração magnética. 

Observe que a imantação, apontada nas alternativas D e E, é 

o processo de tornar um metal ferromagnético um imã. 

No segundo processo, é feita a extração do caldo por 

esmagamento, algo parecido com as máquinas de garapa 

(caldo de cana). É citado no enunciado que o bagaço é 

utilizado para gerar vapor e energia para a usina – esta não é 

uma etapa de beneficiamento da cana-de-açúcar, mas um 

aproveitamento de material que seria descartado durante o 

processo. 

No terceiro processo ocorre a separação do caldo primário 

por filtração onde partículas sólidas ficam retidas nos filtros. 

Conteúdo envolvido: Separação de misturas. 

QUESTÃO 54  

Alternativa D  

Trata-se do ciclo do carbono, matéria orgânica se 

renovando. As folhas são decompostas por micro-

organismos decompositores e o ciclo se completa porque a 

matéria orgânica gerada volta a fazer parte das plantas um 

dia. 

O principal componente da matéria orgânica é o elemento 

Carbono. Por isso, sempre que uma questão falar de 

renovação de material orgânico, estaremos falando de 

renovação de seu principal constituinte, o Carbono. O Ciclo 

do Carbono sempre começa com os organismos produtores, 

que fixam o carbono atmosférico (CO2) durante a 

fotossíntese, e termina com os organismos decompositores 

que devolvem o carbono ao ambiente, na forma de 

nutrientes. 

QUESTÃO 55 

Alternativa A  

A questão fala sobre a importância do fósforo nas moléculas 

biológicas e o problema que a extração de fósforo tem 

trazido à natureza, por sua falta de reposição. Como o texto 

traz a informação sobre o uso do fósforo nos fertilizantes, a 

substituição desses fertilizantes agrícolas por resíduos 

biológicos é uma medida que amenizaria o problema.  

Por outro lado, além da leitura do texto levar a alternativa 

correta, nota-se que os itens B, C e D não são factíveis. Por 

exemplo, os itens B e C sugerem repor o íon utilizando 

fósforo sintético ou importado, o que seria muito caro e 

inviável para a indústria. Já o item D sugere que o fósforo 

seja substituído por outro elemento, mas isso também não é 

possível, porque esse tipo de substituição não é possível para 

as moléculas biológicas, devido às propriedades de cada 

elemento. 

QUESTÃO 56  

Alternativa D 

No verão, como a temperatura média acaba aumentando 

muito, a população acaba utilizando equipamentos com o 

objetivo de deixar a sensação térmica mais agradável, tais 

como ventiladores, circuladores de ar, ar condicionado, etc. 

O problema é que esses equipamentos acabam sendo 

utilizados por muito tempo, horas e horas ligados sem 

interrupção, resultando em aumento expressivo no consumo 

energético. 

Comentário: Uma questão bastante simples onde exige do 

aluno criar uma relação de causa e efeito, entre os 

fenômenos citados e suas consequências para as cidades. 

Conteúdo envolvido: Efeito estufa. 

QUESTÃO 57 

Alternativa A  

A fonte energética representada na figura, que tem como 

fonte primária a circulação do magma no subsolo, é 

denominada de energia geotérmica. 

Eis uma matriz considerada limpa, em razão de não liberar 

poluentes atmosféricos e não trabalhar com queima de 

combustíveis fósseis. Também apresenta baixo impacto 

ambiental em sua instalação e seu produto secundário é, 

basicamente, vapor de água. Está na categoria de energias 

renováveis. 

Além dos pontos positivos expostos acima, é necessário 

elencar os restritivos, pois qualquer intervenção humana, 

principalmente dos que objetivam a produção de energia, 

apresentam prós e contras. O argumento contra a energia 

geotérmica é relativo à sua disponibilidade, algo muito 

restrito, pois é necessário um local com tectonia1 

relativamente ativa, geralmente próximo a bordas de placas 

tectônicas, algo impossível no Brasil. 

                                                           
1 Relativa à dinâmica interna da Terra. 
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QUESTÃO 58  

Alternativa D 

Quando o garoto pressiona ou puxa o embolo, caso 

mantenha a extremidade tampada, irá alterar a pressão no 

interior da seringa. Como o ato de pressionar ou puxar o 

êmbolo é ligeiramente rápido, podemos dizer que o 

"sistema" (seringa, água e vapor) sofrerá uma transformação 

rápida o suficiente para que não ocorram trocas de calor com 

o meio externo. Portanto, a transformação será adiabática. 

Como estamos falando de uma substância líquida, é possível 

afirmar que seu volume não irá alterar-se de imediato. 

Consequentemente, caso haja um aumento da pressão no 

interior da seringa, a coesão entre as moléculas dos líquidos 

será maior. Desta forma, as moléculas existentes em estado 

gasoso mudarão de estado físico, passando para líquido. 

Consequentemente aumentaria o ponto de ebulição da água. 

Ou ainda, caso haja uma diminuição da pressão no interior 

da seringa seria provocado uma redução na coesão entre as 

moléculas. Desta forma, parte das moléculas passariam do 

estado líquido para o gasoso, ou seja, a água entraria em 

ebulição, acarretando a redução do ponto de ebulição da 

água. 

Comentário: Uma questão bastante pertinente onde aborda 

os efeitos da pressão no ponto de ebulição da água. Um 

típico exemplo onde encontramos a aplicação deste assunto 

são as panelas de pressão. Devido ao aumento da pressão 

interna, o ponto de ebulição da água aumenta e, portanto os 

alimentos são cozinhados em água a uma temperatura mais 

elevada do que em panelas abertas, ou seja, à pressão 

ambiente. Resultado, os alimentos cozinham mais 

rapidamente. 

Conteúdo envolvido: Propriedades coligativas da matéria. 

QUESTÃO 59  

Alternativa A 

A questão envolve o conceito de troca osmótica, onde a 

água sai de um compartimento com menos sal e vai para um 

compartimento com mais sal até que atinja o equilíbrio. No 

caso das plantas, quando há aumento da salinidade do solo, a 

água não pode ir para dentro das células da raiz porque a 

osmose não está sendo mais favorecida.  

De maneira mais detalhada, isso ocorre por que a absorção 

acontece da seguinte maneira: A pressão natural do processo 

é do solo para as células da raiz, pois o solo é um meio 

menos concentrado do que as células da raiz do vegetal. 

Cada célula da região pilífera da raiz tem a mesma pressão 

osmótica da outra. Assim, quando a água e os sais minerais 

penetram em uma célula, essa célula vai passar esses 

componentes para uma célula vizinha através do processo de 

osmose. 

QUESTÃO 60  

Alternativa B 

O processo de eutrofização, que está explicado no 

enunciado, só é possível pela presença de nutrientes em 

excesso na água. Como o esgoto é rico em matéria orgânica, 

diminuindo a quantidade de nutrientes, é possível prevenir o 

processo de eutrofização. Tal associação já nos levaria a 

alternativa correta. 

De maneira excludente, os itens C, D e E aumentam, de 

alguma maneira, a presença de bactérias nos rios, o que 

levaria à eutrofização. 

Nessa questão, novamente é exigido do candidato boa 

interpretação de texto. 

QUESTÃO 61  

Alternativa C 

A questão aborda o tema do problema ambiental/ecologia, 

evidenciando que as espécies animais e vegetais são 

dependentes do bom estado do ambiente (habitat) para 

manter a vida em equilíbrio. 

QUESTÃO 62  

Alternativa A 

Em pilhas ou baterias (associação em série de pilhas), uma 

reação química espontânea gera corrente elétrica. Nesse 

caso, como mostra a figura, o produto gerado é água que, 

além de não ser poluente, poderia ser reaproveitada com 

outras finalidades.  

Portanto, as células a combustível hidrogênio/oxigênio 

transformam energia química em energia elétrica, sem 

causar danos ao meio ambiente, porque o principal 

subproduto formado é a água. 

Comentário: Na equação global do processo, o hidrogênio é 

oxidado, gerando elétrons para o circuito, e o oxigênio 

reduzido: 2 𝐻2  +  𝑂2  =  2 𝐻2𝑂. Note que não são usados 

combustíveis fósseis e não ocorre a produção de gases 

poluentes. 

O conceito de pilha não é essencial para a resolução desta 

questão – o importante é o aluno compreender o processo 

apresentado na figura. 

Conteúdos envolvidos: Reações químicas (aspecto 

qualitativo) e pilhas. 

QUESTÃO 63  

Alternativa B 

Novamente uma questão meramente interpretativa. Se a 

placa lisa absorve 8ml e a placa rugosa absorve 12ml de 
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água, a função só pode ser de aumentar a superfície de 

absorção. 

QUESTÃO 64  

Alternativa B 

A Teoria Evolutiva de Lamarck é baseada na lei do Uso e 

Desuso, ou seja, quando uma característica não é importante 

e deixa de ser usada ela não é passada para as gerações 

seguintes, enquanto que uma característica que é bastante 

usada é transmitida aos descendentes. 

Vale ressaltar que a explicação correta da situação problema 

apresentada seria a alternativa E, pois atualmente acredita-se 

que a Evolução ocorre pela seleção natural, proposta por 

Darwin. O enunciado, entretanto, pede que a explicação 

esteja em consonância com a teoria evolutiva de Lamarck, 

hoje considerada superada. 

QUESTÃO 65  

Alternativa B 

Os organismos vivos podem obter energia (ATP) sob dois 

processos: 

Na presença de O2: respiração aeróbica; 

Na ausência de O2: respiração anaeróbica. 

Na respiração aeróbica o oxigênio é quem recebe o elétron 

final, que foi doado inicialmente pelo NADH2. Em 

condições inóspitas (onde não há oxigênio) os organismos 

adaptados a esses ambientes produzem energia pela 

respiração anaeróbia, onde enxofre, nitrato são os aceptores 

finais dos elétrons da cadeia respiratória. É importante 

lembrar que as bactérias que vivem em condições inóspitas 

usam o enxofre. 

QUESTÃO 66  

Alternativa E 

Ionização: é a formação de íons a partir de compostos 

moleculares 

Dissociação iônica: ocorre quando compostos iônicos como 

os sais, e a maioria das bases, têm seus íons separados pela 

ação de um solvente polar como a água 

A ionização é apresentada na etapa IV, 𝐻3𝐴 ⇌ 3𝐻+ + 𝐴−, 

pois há a formação de íons H+ e A- (citrato). 

A dissociação ocorre em I, 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 ⟶ 𝑁𝑎+ + 𝐻𝐶𝑂3
−, 

onde o bicarbonato de sódio (um sal) tem seus íons 

separados pela ação da água. 

A formação do ácido carbônico é representada pela equação 

III, 𝐻𝐶𝑂3
− + 𝐻+ ⇌ 𝐻2𝐶𝑂3. 

A liberação do gás acontece em ll, 𝐻2𝐶𝑂3 ⇌ 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2, 

com a decomposição do ácido carbônico e a liberação do gás 

carbônico e da água.  

Comentário: Esta questão trata de propriedades de uma das 

substâncias mais importantes no nosso dia a dia, o gás 

carbônico (CO2) e, para sua resolução, o aluno deve também 

ter em mente os conceitos de ionização e dissociação iônica. 

Uma curiosidade é que a formação do ácido carbônico não 

ocorre na prática, pois é um composto instável que se 

desproporciona em água e gás carbônico. 

Conteúdos envolvidos: Ionização, dissociação iônica, 

propriedades do gás carbônico. 

QUESTÃO 67 

Alternativa D 

A estratégia de armazenar energia solar por meio de 

processos químicos endotérmicos é satisfatória, afinal, o 

enunciado afirma que esta tem sido utilizada atualmente. 

Ainda segundo o enunciado, a reação é dada por: 

 𝐶𝐻4(𝑔)  + 𝐻2𝑂(𝑣) + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 ⇌ 𝐶𝑂(𝑔) +  3 𝐻2(𝑔) 

Portanto, ocorre com absorção de calor na reação direta e há 

formação de substâncias combustíveis que poderão ser 

utilizadas posteriormente para obtenção de energia. 

Interessante notar que o produto obtido, além do monóxido 

de carbono, é gás hidrogênio, chamado de combustível e sua 

queima gera água e energia.  

Comentário: As três primeiras alternativas contradizem o 

texto, pois se fosse insatisfatório esta estratégia não seria 

usada atualmente.  

Como pode ser observado na reação considerada, o calor 

entra (lado dos reagentes), portanto, é um processo 

endotérmico – este é o erro da alternativa E. 

Conteúdo envolvido: Processo endotérmico. 

QUESTÃO 68 

Alternativa E 

Nesta questão, conhecer os processos de reprodução e de 

obtenção de energia das bactérias é fundamental para 

encontrar a alternativa correta. 

As bactérias se reproduzem muito rapidamente por fissão 

binária ou bipartição, o que gera descendentes 

geneticamente idênticos. Além disso, as bactérias também se 

adaptam facilmente à ambientes diversos porque conseguem 

obter energia pelos processos aeróbicos (com a presença de 

oxigênio) e anaeróbicos (ausência de oxigênio). 
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QUESTÃO 69  

Alternativa E 

Primeiramente precisamos fazer a leitura dos relógios, que 

deve ser bem cuidadosa.  

Leitura atual: 2 783 𝑘𝑊ℎ 

Leitura do mês passado: 2 563 𝑘𝑊ℎ 

Consumo: 2 783 𝑘𝑊ℎ − 2 563 𝑘𝑊ℎ = 220 𝑘𝑊ℎ 

Como cada 1 kWh custa R$ 0,20, então, por uma regra de 

três, teremos: 

𝑘𝑊ℎ 𝑅$
1  0,20

220 𝑥

⇒ 1 ⋅ 𝑥 = 220 ⋅ 0,20 ⇒ 𝑥 = 𝑅$ 44,00  

Comentário: Apesar de a questão envolver o assunto energia 

elétrica, não foi necessária a realização de nenhum cálculo 

específico sobre este assunto. Um ponto que o aluno deve 

estar atento é que o cálculo do consumo deve ser feito 

através da diferença entre a leitura atual e a do mês anterior. 

Conteúdos envolvidos: Leitura de ponteiros e regra de três. 

QUESTÃO 70  

Alternativa A 

O que faz com que a água esquente, ao passar por uma 

torneira elétrica, assim como em um chuveiro elétrico, é a 

dissipação de potência por uma resistência sob a forma de 

calor (efeito Joule). Independente da tensão na qual a 

torneira elétrica esteja ligada, o valor de sua resistência 

interna não se altera. Desta forma, podemos calcular o seu 

valor utilizando as informações dadas no enunciado, através 

da relação: 

𝑃 =
𝑈2

𝑅
⇒ 𝑅 =

𝑈2

𝑃
=

2202

5 500
=

48 400

5 500
=

484

55
⇒ 𝑅 = 8,8 𝛺 

Utilizando a mesma expressão podemos calcular qual será a 

potência dissipada por esta resistência ao ser ligada 

inadvertidamente em uma tensão de 127 𝑉: 

𝑃 =
𝑈2

𝑅
=

1272

8,8
=

16 129

8,8
⇒ 𝑃 ≅ 1830 𝑊  

Comentário: Uma questão bastante interessante onde 

envolve os efeitos da tensão na potência de torneiras 

elétricas. A intuição diz, e os cálculos comprovam, que ao 

ligar-se uma torneira elétrica em uma tensão mais baixa do 

que a especificada, a potência na qual ela irá atuar será mais 

baixa do que a especificada. 

Conteúdo envolvido: Potência elétrica. 

 

QUESTÃO 71  

Alternativa E 

De acordo com o enunciado, a DBO corresponde à massa de 

O2, em miligramas, necessária para realizar a oxidação total 

do carbono orgânico em um litro de água. 

 Oxidação total do carbono orgânico: é a reação do 

composto orgânico com oxigênio (O2) que fornece dióxido 

de carbono (CO2) e água (H2O). 

Buscamos calcular em quanto a DBO será aumentada se 10 

mg de açúcar (fórmula mínima CH2O e massa molar igual a 

30 g/mol) são dissolvidos em um litro de água, ou seja, 

vamos calcular quantos miligramas de O2 são necessários 

para a oxidação do açúcar adicionado.  

A reação de oxidação total é dada por:  

𝐶𝐻2𝑂 + 𝑂2 =  𝐶𝑂2  +  𝐻2𝑂 

Dada a massa molar em g/mol: O = 16; temos: 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝐻2𝑂 𝑟𝑒𝑎𝑔𝑒 𝑐𝑜𝑚 1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑂2 
30 𝑔 − 32 𝑔

10 𝑚𝑔 − 𝑥
 

⇒ 30 𝑔 ∙ 𝑥 = 32 𝑔 ∙ 10 𝑚𝑔 

 

⇒ 𝑥 =
32 𝑔 ∙ 10 𝑚𝑔

30 𝑔
⇒ 𝑥 =

320 

30 
𝑚𝑔 ⇒ 𝑥 =

320 

30 
𝑚𝑔

⇒ 𝑥 ≅ 10,7 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑂2 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜  

Comentário: Para a resolução desta questão, é necessário 

que o aluno saiba escrever a reação de oxidação total. 

Ao final dos cálculos, tendo 
320 

30 
, como 32 é um pouco maior 

do que 30, então o valor final é ligeiramente maior que 10 – 

a única alternativa com valor compatível com esta 

observação é a E. 

Conteúdos envolvidos: Oxidação e estequiometria. 

QUESTÃO 72 

Alternativa D 

Buscamos encontrar qual álcool é mais vantajoso, supondo 

mesmo custo de produção, ou seja, encontrar qual fornece 

maior quantidade de energia por litro de combustível 

queimado (combustão completa).  

Considere 1 litro de cada álcool. A densidade de ambos é de 

0,79 g/mL. Como 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
 então  

0,79 𝑔

𝑚𝐿
=

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

1000 𝑚𝐿
 ⇒  𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 = (0,79 ∙ 1000)𝑔, logo, a 

massa considerada será de 790 g. 
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As massas molares do metanol (CH3OH) e do etanol 

(CH3CH2OH), calculadas a partir dos dados fornecidos pelo 

enunciado, são respectivamente 32 g/mol e 46 g/mol. 

Assim, as quantidades de energia liberadas por cada álcool, 

a cada litro de combustível queimado, são dadas por:  

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍  −𝟕𝟐𝟔𝒌𝑱
32 𝑔 − −726𝑘𝐽

790 𝑔 − 𝑥
 

⇒ 32 ∙ 𝑥 = 790 ∙ −726 ⇒ 32𝑥 = −573540 

⇒ 𝑥 =
−573540

32
⇒ 𝑥 = −17923,125𝑘𝐽 ⇒ 𝑥 ≅ −17,9𝑀𝐽  

𝟏 𝒎𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒕𝒂𝒏𝒐𝒍  −𝟏𝟑𝟔𝟕𝒌𝑱
46 𝑔 − −1367𝑘𝐽

790 𝑔 − 𝑦
 

⇒ 46 ∙ 𝑦 = 790 ∙ −1367 ⇒ 46𝑦 = −1079930  

⇒ 𝑦 =
−1079930

46
⇒ 𝑦 ≅ −23476,739𝑘𝐽

⇒ 𝑦 ≅ −23,5𝑀𝐽  

𝑃𝑟𝑒𝑓𝑖𝑥𝑜𝑠:  1 𝑘 = 1 𝑞𝑢𝑖𝑙𝑜 = 103  𝑒  1 𝑀 = 1 𝑚𝑒𝑔𝑎 = 106 

Portanto, o combustível mais vantajoso é o etanol, pois sua 

combustão completa fornece aproximadamente 23,5 MJ de 

energia por litro de combustível queimado. 

Comentário: A resolução da questão é trabalhosa, pois passa 

por diferentes etapas que requerem atenção. Após 

identificarmos o foco da questão, utilizamos conceitos de 

densidade e massa molar para, posteriormente, calcular 

(através de regras de três) as quantidades de energia 

liberadas por cada álcool. 

Conteúdos envolvidos: Densidade, massa molar e 

termoquímica. 

QUESTÃO 73 

Alternativa B 

A pergunta trabalha com o conceito de ecossistemas 

aplicados ao território nacional.  

No trecho I, o que evidencia ser o ecossistema 

correspondente ao da Mata de Araucárias é a palavra 

“pinheiro”, no caso, o Pinheiro do Paraná, localizado nas 

regiões sul e sudeste. 

No trecho II, o que evidencia ser o ecossistema 

correspondente ao Cerrado são os trechos: “árvores de 

troncos tortuosos e cascas grossas”, relativo à vegetação 

adaptada ao meio seco e com alto teor de alumínio no solo, 

que gera a morfologia tortuosa dos troncos; “carvoarias”, 

sendo este um impacto ambiental recorrente no Cerrado, 

pois sua biomassa é transformada em carvão, utilizado em 

larga escala em siderúrgicas da região norte do Brasil. 

No trecho III, o que evidencia ser o ecossistema 

correspondente a Zona de cocais é a passagem relativa às 

palmeiras e sua importância econômica, pois nesta área de 

transição morfoclimática e fitogeográfica é abundante a 

presença, por exemplo, da Carnaúba, sendo extraído seu 

óleo, largamente empregado nas indústrias farmacêutica, 

cosmética e de alimento.  

No trecho IV, o que evidencia ser o ecossistema 

correspondente a Caatinga são as palavras “aridez”, sendo o 

clima seco do interior do nordeste uma característica não só 

natural, mas também um elemento histórico, desencadeando 

em rios intermitentes, e também “plantas espinhosas”, sendo 

estas formações vegetacionais resultado da evolução e 

adaptação ao meio hostil, denominadas tais espécies de 

xerófitas ou xerófilas. 

QUESTÃO 74  

Alternativa D 

Inicialmente, calcula-se a carga (Q), através das informações 

de corrente elétrica (i) e de tempo (t), em segundos: 𝑄 =  𝑖 ∙

𝑡 ⇒ 𝑄 = 10 𝐴 ∙ (3 ℎ) 

⇒ 𝑄 = 10 𝐴 ∙ (3 ∙ 3600 𝑠) ⇒ 𝑄 = 108000 𝐶. 

O sulfato de cobre II trás o metal na valência 2+, logo, a 

semirreação de redução do cobre é: 𝐶𝑢2+  +   2 𝑒−  =  𝐶𝑢𝑜. 

Assim, através da estequiometria, dadas a Constante de 

Faraday (F = 96500C/mol) e a massa molar do cobre 

(63,5g/mol), temos: 

2 𝑚𝑜𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠  1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑜
2 ∙ 96500 𝐶 − 63,5 𝑔
108000 𝐶 − 𝑥

⇒ 2 ∙ 96500 ∙ 𝑥 = 108000 ∙ 63,5 

⇒ 193000𝑥 = 68580000 ⇒ 𝑥 =
68580000

193000

⇒ 𝑥 ≅ 35,5 𝑔  

Comentário: Observe os números 108 000 e 96500 são da 

mesma ordem de grandeza e razoavelmente próximos. 

Simplificando os dois percebe-se que o valor seria um pouco 

maior que a metade de 63,5. A única alternativa próxima é a 

letra D. 

Conteúdos envolvidos: eletrólise quantitativa (eletroquímica 

e estequiometria). 

QUESTÃO 75  

Alternativa C 

O enunciado aponta que há 60% de sulfato de chumbo II 

(PbSO4) em 6kg de pasta residual. Assim, a massa do sal 

pode ser obtida, por regra de três: 



infoEnem Enem 2010 49 

 

 
6 𝑘𝑔 − 100%

𝑥 − 60%
⇒ 𝑥 ∙ 100 = 6 ∙ 60 ⇒ 100𝑥 = 360 ⇒ 𝑥

=
360

100
⇒ 𝑥 = 3,6 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝑏𝑆𝑂4  

Pela estequiometria da reação obtém-se a massa teórica de 

carbonato de chumbo II (PbCO3): 

𝑃𝑏𝑆𝑂4 + 𝑁𝑎2𝐶𝑂3 → 𝑃𝑏𝐶𝑂3 + 𝑁𝑎2𝑆𝑂4 

1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑏𝑆𝑂4  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑧 1 𝑚𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑃𝑏𝐶𝑂3

303 𝑔 − 267 𝑔
3,6 𝑘𝑔 − 𝑦

 

⇒ 303 ∙ 𝑦 = 3,6 ∙ 267 ⇒ 303𝑦 = 961,2 ⇒ 𝑦 =
961,2

303

⇒ 𝑦 ≅ 3,2 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝑏𝐶𝑂3  

Entretanto, esse valor é para uma reação 100% eficiente, o 

que não ocorre com esta reação.  

Assim, 

3,2 𝑘𝑔 − 100%
𝑧 − 91%

⇒ 𝑧 ∙ 100 = 3,2 ∙ 91 ⇒ 100𝑧 = 291,2

⇒ 𝑧 =
291,2

100
 

⇒ 𝑧 ≅ 2,9 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑃𝑏𝐶𝑂3  

Comentário: A alternativa E fornece a massa de sulfato de 

chumbo II presente em 6 kg de pasta residual – este cálculo 

faz parte da resolução, porém não é o resultado final. Este 

exercício envolve três etapas, seqüenciais, de cálculo: 

determinar a massa de sulfato de chumbo II presente em 

uma amostra (dada a porcentagem); de posse desse valor, 

calcular a massa de carbonato de chumbo II que poderia ser 

produzida (através da reação); e, por fim, levar em conta que 

o rendimento é menor do que 100%. 

Conteúdos envolvidos: Cálculos estequiométricos 

QUESTÃO 76 

Alternativa C 

De acordo com o enunciado, os machos não terão 

dificuldades no voo, pois somente as fêmeas terão a mutação 

genética. São as fêmeas que transmitem o vírus da dengue, 

porém elas se contaminam ao sugarem sangue contaminado. 

Como essas fêmeas não voarão, elas não se contaminarão e 

não transmitirão o vírus às pessoas. 

Conhecer as características da Dengue é essencial nessa 

questão, que pode ser considerada relativamente fácil. 

 

 

 

QUESTÃO 77  

Alternativa B 

Nesta questão o aluno deve lembrar a respeito de uma das 

experiências de Faraday, chamada Gaiola de Faraday, onde 

ocorre o que chamamos de blindagem eletrostática. 

Devemos lembrar que a Gaiola de Faraday é constituída de 

uma camada externa metálica e seu interior é oco.  

No interior da Gaiola de Faraday não há nenhuma 

interferência elétrica externa, ou seja, as cargas elétricas se 

distribuem apenas em sua superfície externa, não exercendo, 

portanto nenhuma ação elétrica nos pontos internos. 

Em outras palavras, no interior de um condutor oco em 

equilíbrio eletrostático o campo elétrico é nulo, qualquer 

eletrônico ou aparelho elétrico, quando colocado em seu 

interior, estará protegido de influências elétricas externas, 

devido à blindagem eletrostática da camada metálica 

externa. 

Logo, quando o celular é posto dentro da caixa metálica, não 

haveria a penetração de campos elétricos em seu interior, 

tornando-a blindada a ondas eletromagnéticas. 

Comentário: A questão é relativamente simples, e até 

intuitiva. A relação entre as propriedades dos metais com 

ondas eletromagnéticas é o alvo da questão. 

Conteúdo envolvido: Ondas eletromagnéticas. 

QUESTÃO 78  

Alternativa D 

O monofluoracetato de sódio é um sal e pode ser obtido pela 

reação de neutralização simples entre o ácido que dá origem 

ao ânion e da base que origina o cátion, ou seja, o ácido 

monofluoracético com o hidróxido de sódio. 

 

Comentário: Apesar da fórmula deste composto ser pouco 

comum, a reação de neutralização total entre ácidos e bases 

é um conteúdo fortemente presente no ensino médio. 

Conteúdos envolvidos: Reação de neutralização (ácido-

base). 

QUESTÃO 79  

Alternativa D 

Combustão total de hidrocarboneto: é a reação com oxigênio 

(O2) que fornece dióxido de carbono (CO2) e água (H2O). 



infoEnem Enem 2010 50 

 
É necessário montar a equação da reação de combustão 

(balanceada) onde o composto orgânico reage com oxigênio 

gerando gás carbônico e água: 

𝐶8𝐻18    +    
25

2
𝑂2  =  8 𝐶𝑂2    +   9 𝐻2𝑂 

Observe que 1 mol de octano reage com  
25

2 
  mols de 

oxigênio (ou seja, 12,5 mols), formando 8 mols de gás 

carbônico e 9 mols de água. 

Comentário: A questão envolve conhecimento sobre reação 

de combustão e a alternativa correta é encontrada 

observando-se a relação dada pelos coeficientes 

estequiométricos das substâncias na equação balanceada da 

reação. 

Conteúdos envolvidos: Combustão e balanceamento de 

equações químicas. 

QUESTÃO 80  

Alternativa E 

Para esta questão vamos recordar o famoso Princípio de 

Arquimedes:Todo corpo, imerso em um fluido, sofre a ação 

de uma força, chamada de empuxo, de direção vertical e 

sentido para cima, que é proporcional ao volume de fluido 

deslocado por este corpo. Na verdade, a intensidade do 

empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. A relação 

abaixo ilustra a intensidade do empuxo: 

𝐸 = 𝑃𝑑𝑒𝑠𝑙 = 𝑚𝑑𝑒𝑠𝑙 ⋅ 𝑔 = 𝑑𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ⋅ 𝑉𝑑𝑒𝑠𝑙 ⋅ 𝑔 ⇒ 𝐸 = 𝑑 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑉  

Onde as grandezas envolvidas são: 

𝐸 → 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑥𝑜                                        
𝑑 → 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜               

𝑔 → 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒           
𝑉 → 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜

 

Como a escultura é um material metálico, possui densidade 

bem superior a da água, quando enchermos a piscina de 

água, a escultura ainda estará imersa na água. 

Entretanto, se os trabalhadores forem puxar a escultura, 

sentirão o “peso” da estátua mais leve que o de costume, 

esse novo peso é chamado de peso aparente. Por quê? 

Haverá uma força, o empuxo, que empurrará a estátua para 

cima. Sendo assim o empuxo se somará à força feita pelos 

homens que estão puxando a escultura para cima e, 

dependendo da intensidade de ambas as forças, talvez seja 

possível elevar a escultura. 

Comentário: Vale lembrar que, quanto mais denso for o 

líquido posto na piscina, maior será o empuxo, menor será a 

força que os trabalhadores farão para elevar a escultura. Um 

exemplo da ação do empuxo bastante conhecido é 

encontrado nas águas do Mar Morto. Devido à alta 

concentração salina da água, sua densidade é bastante 

elevada e, portanto corpos imersos no Mar Morto 

geralmente não afundam. 

Conteúdo envolvido: Teorema de Arquimedes (Empuxo). 

QUESTÃO 81  

Alternativa E 

Segundo a descrição apresentada no enunciado, os pesticidas 

organofosforados do tipo B contêm um átomo central de 

fósforo e o oxigênio, que faz dupla ligação com fósforo, é 

substituído pelo enxofre. Buscamos um exemplo de 

pesticida organofosforado Tipo B, que apresente grupo etoxi 

em sua fórmula estrutural. 

Resumidamente: 

Enxofre faz dupla ligação com um átomo central de fósforo; 

apresenta grupo etoxi (–OCH2CH3). 

 

Comentário: As alternativas B, C e D apresentam enxofre 

fazendo dupla ligação com o fósforo, mas não apresentam 

grupo etoxi. A alternativa A não satisfaz nenhuma das 

condições. 

Conteúdos envolvidos: Radicais orgânicos. 

QUESTÃO 82  

Alternativa A 

As moléculas X e Y são extratores catiônicos, pois os metais 

em solução tem carga positiva (cátions).  Como são íons 

metálicos e possuem carga, a interação será eficiente com 

moléculas polares. 

Observa-se no gráfico que a extração aumenta com o pH, ou 

seja, com a diminuição de íons H+. O equilíbrio desloca-se 

para a direita, sai H+e gera-se mais do produto formado entre 

o composto orgânico e o metal 

 (𝑀(𝑎𝑞)
2+ + 2𝐻𝑅(𝑜𝑟𝑔) ⇌ 𝑀𝑅2(𝑜𝑟𝑔) + 2𝐻(𝑎𝑞)

+ ).  

Portanto, as moléculas X e Y atuam como extratores 

catiônicos, uma vez que a parte polar da molécula troca o 

íon H+pelo cátion do metal. 

Comentário: Perceba que, sabendo que M2+ é o cátion (de 

metais como Cd, Ni e, eventualmente, Co) a ser extraído 

pelos solventes X e Y, temos, de início, que as moléculas X 

e Y não são extratores aniônicos e excluímos as alternativas 

B e D de início. 
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Conteúdos envolvidos: Íons e equilíbrio químico. 

QUESTÃO 83  

Alternativa D 

Assim como visto na questão 46, esta questão trata de um 

fenômeno óptico chamado de refração. Nada mais é do que 

a passagem da luz de um meio físico para outro, ocorrendo 

desvio de direção e mudança de velocidade. Neste sentido 

precisamos rever dois conceitos: 

1 - Índice de refração (𝑛) da luz: 

𝑛 =
𝑐

𝑣
 

Onde as grandezas são: 

𝑛 → í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑐 → 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑛𝑜 𝑣á𝑐𝑢𝑜                                              
𝑣 → 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎        

 

2 - Lei de Snell-Dèscartes: 

𝑛1 ⋅ 𝑠𝑒𝑛 𝜃1 = 𝑛2 ⋅ 𝑠𝑒𝑛 𝜃2 

Onde as grandezas são: 

𝑛1 → í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑖𝑜 𝐼 (𝑎𝑟) 

𝑛2 → í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑒𝑖𝑜 𝐼𝐼 (𝑚𝑒𝑡𝑎𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙) 

𝑠𝑒𝑛 𝜃1 → â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜  

à 𝑟𝑒𝑡𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

𝑠𝑒𝑛 𝜃2 → â𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑚 𝑟𝑒𝑙𝑎çã𝑜  

à 𝑟𝑒𝑡𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙     

Lembrando que a reta normal é uma reta imaginária 

perpendicular à superfície de separação entre os meios no 

ponto de incidência do raio de luz. 

Voltando ao enunciado, onde explica que o índice de 

refração do metamaterial é negativo e nos pergunta o que 

ocorrerá com a luz ao passar do ar para ele, como não 

sabemos ao certo qual é este valor negativo vamos adotar –1 

para o índice de refração do metamaterial, a fim de facilitar 

a visualização do que ocorrerá. Para o índice de refração do 

ar usaremos o seu valor real 𝑛 = 1. Utilizando a lei de Snell-

Dèscartes, teremos: 

𝑛1 ⋅ 𝑠𝑒𝑛 𝜃1 = 𝑛2 ⋅ 𝑠𝑒𝑛 𝜃2 ⇒ 1 ⋅ 𝑠𝑒𝑛 𝜃1 = −1 ⋅ 𝑠𝑒𝑛 𝜃2

⇒ 𝑠𝑒𝑛 𝜃1 = −𝑠𝑒𝑛 𝜃2 ⇒ 

⇒ 𝑠𝑒𝑛 𝜃2 = −𝑠𝑒𝑛 𝜃1 ⇒ 𝜃2 = −𝜃1  

Logo, a melhor figura que representa essa descrição do 

fenômeno é: 

 

Comentário: A questão é bastante conceitual. Porém uma 

outra saída seria o aluno lembrar da relação do índice de 

refração da luz, uma vez que o do metamaterial é negativo, 

poderia concluir a resposta correta da seguinte maneira: 

−𝑛 =
𝑐

𝑣
⇒ 𝑣 =

𝑐

−𝑛
⇒ 𝑣 = −𝑘 ⋅ 𝑐  

Sendo k uma constante qualquer positiva, a velocidade do 

raio de luz v no metamaterial é negativa. Logo, o raio que 

atravessa deve ser simétrico ao raio incidente em relação à 

fronteira entre os meios. Em outras palavras, podemos dizer 

que raio voltaria simetricamente de onde veio. 

Conteúdo envolvido: Refração da luz. 

QUESTÃO 84  

Alternativa B 

A concentração pedida é em mol/L. Portanto, o primeiro 

passo é calcular quantos mols de sacarose tem-se na 

quantidade fornecida (em gramas). 

342 𝑔 − 1 𝑚𝑜𝑙
3,42 𝑔 − 𝑥

⇒ 342 ∙ 𝑥 = 3,42 ∙ 1 ⇒ 342𝑥 = 3,42

⇒ 𝑥 =
3,42

342
⇒ 𝑥 = 0,01 𝑚𝑜𝑙  

O segundo passo é obter a proporção para 1 litro (1000 mL): 

0,01 𝑚𝑜𝑙 − 50 𝑚𝐿
𝑦 − 1000 𝑚𝐿

⇒ 𝑦 ∙ 50 = 0,01 ∙ 1000 ⇒ 

50𝑦 = 10 ⇒ 𝑦 =
10

50
 

⇒ 𝑦 = 0,2 𝑚𝑜𝑙 𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜  

Portanto a concentração é de 0,2 mol/L. 

Comentário: Observe que não foram necessárias fórmulas 

para a resolução desta questão – foi possível utilizar apenas 

regra de três e raciocínio lógico como ferramentas. 

Conteúdo envolvido: Concentração de soluções. 

QUESTÃO 85  

Alternativa A 

O cálcio é adicionado ao solo na forma de calcário, o que 

aumenta o pH do meio devido a hidrólise do ânion. A adição 

desse composto de caráter básico minimiza o efeito do íon 

alumínio que sofre hidrólise também gerando um caráter 

luz incidente metamaterial 

𝜃1 −𝜃1 

reta normal 
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ácido ao meio. A neutralização do meio pelo calcário 

minimiza e pode inibir a toxicidade do alumínio dependendo 

da quantidade utilizada. 

Comentário: O texto desta questão traz uma relação entre 

química e meio ambiente. O conhecimento da química 

permite que se faça uma intervenção adequada para corrigir 

um desequilíbrio existente. 

Conteúdos envolvidos: Reações inorgânicas, hidrólise, além 

do conceito de pH 

QUESTÃO 86 

Alternativa E  

Para responder a questão basta prestar bastante atenção ao 

texto. Principalmente soja e feijão são grãos importantes 

economicamente e a rotação de culturas torna a terra mais 

fértil, por promover a fixação de nitrogênio no solo. 

O processo de fixação do nitrogênio atmosférico (N2) é 

realizado por bactérias nitrificantes que vivem em simbiose 

nas raízes de leguminosas, como soja e feijão. Elas 

conseguem converter o N2 em outros compostos 

nitrogenados como amônia e nitrato. 

QUESTÃO 87  

Alternativa C  

Primeiramente é importante saber que o príon é uma 

proteína com capacidade de infectar o cérebro e causar 

danos como uma doença neurodegenerativa. Ele foi o 

responsável pela “Doença da Vaca Louca”. A questão exige 

a interpretação correta das figuras. Então vamos por partes 

entendendo o que significa cada teste. 

Teste I: uma amostra de tecido do cérebro bovino foi 

coletada e injetada no camundongo. O teste I indica que o 

camundongo B foi infectado com o príon e morreu, 

marcando-o com um “x”. 

Teste II: usa o conceito de ligação do antígeno (príon) ao 

anticorpo (anti-príon), que resulta na marcação de pontos na 

lâmina A, indicando a presença do príon. 

Teste III: a amostra de cérebro foi digerida com proteases 

(enzimas que cortam as proteínas) e um gel foi usado para 

separar os pedaços de proteínas por tamanho. Utilizando um 

marcador que reconhece sequências do príon, somente o gel 

B foi marcado, o que é visualizado pelas listras pretas. 

QUESTÃO 88 

Alternativa D 

O ciclo circadiano é comandado pelo ambiente que altera 

momentos de claro e escuro. Quando uma pessoa é privada 

desses estímulos, seu ritmo biológico é alterado. A 

explicação sobre o ciclo circadiano está no texto. 

QUESTÃO 89  

Alternativa C 

A grande diferença entre os lixões e os aterros sanitários é o 

tratamento do chorume e o fato de que o lixo não fica 

exposto a céu aberto. 

Conhecer os diferentes tratamentos que o lixo recebe nos 

lixões e nos aterros sanitários é fundamental na resolução da 

questão. 

QUESTÃO 90  

Alternativa D 

A opção pela utilização da luz do Sol através de placas 

fotovoltaicas, conforme orientado na raiz do problema, se dá 

através de duas possibilidades. 

A primeira é a questão da grande oferta de fonte primária 

necessária. Em razão de a incidência solar ser alta o ano 

todo, o foto período estendido é o principal argumento para 

a escolha desta forma de obtenção de energia. 

A segunda possibilidade ocorre em torno da informação 

“causar o menor impacto ambiental”. Desta forma, soma a 

escolha pelo sistema fotovoltaico. 

É possível ainda estabelecer uma terceira relação que 

desencadeou na escolha da referida matriz: tamanho e 

localização do município. Uma estação de energia 

fotovoltaica atende, de forma otimizada, pequenas 

populações (sendo este um desafio para grandes cidades), 

além das linhas de transmissão, que fornecem energia 

gerada em outra localidade, ao sofrerem algum tipo de 

imprevisto. A mão de obra para sanar este problema será 

grande pelas “altas montanhas de difícil acesso”, sendo a 

população diretamente afetada.  
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CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

– Enem 2011 

Questão 46.  

Um paciente deu entrada em um pronto-socorro 

apresentando os seguintes sintomas: cansaço, dificuldade em 

respirar e sangramento nasal. O médico solicitou um 

hemograma ao paciente para definir um diagnóstico. Os 

resultados estão dispostos na tabela: 

 

TORTORA, G. J. Corpo Humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 

Porto Alegre: Artmed, 2000 (adaptado).  

Relacionando os sintomas apresentados pelo paciente com 

os resultados de seu hemograma, constata-se que  

A) o sangramento nasal é devido à baixa quantidade de 

plaquetas, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. 

B) o cansaço ocorreu em função da quantidade de glóbulos 

brancos, que são responsáveis pela coagulação sanguínea. 

C) a dificuldade respiratória decorreu da baixa quantidade 

de glóbulos vermelhos, que são responsáveis pela defesa 

imunológica. 

D) o sangramento nasal é decorrente da baixa quantidade de 

glóbulos brancos, que são responsáveis pelo transporte de 

gases no sangue. 

E) a dificuldade respiratória ocorreu pela quantidade de 

plaquetas, que são responsáveis pelo transporte de oxigênio 

no sangue. 

Questão 47.  

Partículas suspensas em um fluido apresentam contínua 

movimentação aleatória, chamado movimento browniano, 

causado pelos choques das partículas que compõem o fluido. 

A ideia de um inventor era construir uma série de palhetas, 

montadas sobre um eixo, que seriam postas em movimento 

pela agitação das partículas ao seu redor. Como o 

movimento ocorreria igualmente em ambos os sentidos de 

rotação, o cientista concebeu um segundo elemento, um 

dente de engrenagem assimétrico. Assim, em escala muito 

pequena, este tipo de motor poderia executar trabalho, por 

exemplo, puxando um pequeno peso para cima. O esquema, 

que já foi testado, é mostrado a seguir. 

 

Inovação Tecnológica. Disponível em: 

http://www.inovacaotecnologica.com.br.                                                            
Acesso em: 22 jul. 2010 (adaptado). 

A explicação para a necessidade do uso da engrenagem com 

trava é: 

A) O travamento do motor, para que ele não se solte 

aleatoriamente. 

B) A seleção da velocidade, controlada pela pressão nos 

dentes da engrenagem. 

C) O controle do sentido da velocidade tangencial, 

permitindo, inclusive, uma fácil leitura do seu valor. 

D) A determinação do movimento, devido ao caráter 

aleatório, cuja tendência é o equilíbrio. 

E) A escolha do ângulo a ser girado, sendo possível, 

inclusive, medi-lo pelo número de dentes da engrenagem. 

Questão 48.  

Os personagens da figura estão representando uma situação 

hipotética de cadeia alimentar. 

 

Disponível em: http://www.cienciasgaspar.blogspot.com 

Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem 

tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. 

Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-

sucedido e, posteriormente, servir de alimento aos abutres, 

tigre e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos 

de 
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A) produtor e consumidor primário. 

B) consumidor primário e consumidor secundário. 

C) consumidor secundário e consumidor terciário. 

D) consumidor terciário e produtor. 

E) consumidor secundário e consumidor primário. 

Questão 49.  

A produção de soro antiofídico é feita por meio da extração 

da peçonha de serpentes que, após tratamento, é introduzida 

em um cavalo. Em seguida são feitas sangrias para avaliar a 

concentração de anticorpos produzidos pelo cavalo. Quando 

essa concentração atinge o valor desejado, é realizada a 

sangria final para obtenção de soro. As hemácias são 

devolvidas ao animal, por meio de uma técnica denominada 

plasmaferese, a fim de reduzir os efeitos colaterais 

provocados pela sangria. 

Disponível em: http://www.infotubos.com.                                                   

Acesso em: 28 abr. 2010 (adaptado) 

A plasmaferese é importante, pois, se o animal ficar com 

uma baixa quantidade de hemácias, poderá apresentar 

A) febre alta e constante. 

B) redução de imunidade. 

C) aumento da pressão arterial. 

D) quadro de leucemia profunda. 

E) problemas no transporte de oxigênio. 

Questão 50.  

Um dos problemas dos combustíveis que contêm carbono é 

que sua queima produz dióxido de carbono. Portanto, uma 

característica importante, ao se escolher um combustível, é 

analisar seu calor de combustão (ΔHC
0), definido como a 

energia liberada na queima completa de um mol de 

combustível no estado padrão. O quadro seguinte relaciona 

algumas substâncias que contêm carbono e seu ΔHC
0.  

 

ATKINS, P. Princípios de Química. Bookman, 2007 (adaptado). 

Neste contexto, qual dos combustíveis, quando queimado 

completamente, libera mais dióxido de carbono no ambiente 

pela mesma quantidade de energia produzida? 

A) Benzeno.   D) Octano. 

B) Metano.   E) Etanol. 

C) Glicose. 

Questão 51.  

Para evitar o desmatamento da Mata Atlântica nos arredores 

da cidade de Amargosa, no Recôncavo da Bahia, o Ibama 

tem atuado no sentido de fiscalizar, entre outras, as 

pequenas propriedades rurais que dependem da lenha 

proveniente das matas para a produção da farinha de 

mandioca, produto típico da região. Com isso, pequenos 

produtores procuram alternativas como o gás de cozinha, o 

que encarece a farinha. 

Uma alternativa viável, em curto prazo, para os produtores 

de farinha em Amargosa, que não cause danos à Mata 

Atlântica nem encareça o produto é a  

A) construção, nas pequenas propriedades, de grandes 

fornos elétricos para torrar a mandioca. 

B) plantação, em suas propriedades, de árvores para serem 

utilizadas na produção de lenha. 

C) permissão, por parte do Ibama, da exploração da Mata 

Atlântica apenas pelos pequenos produtores. 

D) construção de biodigestores, para a produção de gás 

combustível a partir de resíduos orgânicos da região. 

E) coleta de carvão de regiões mais distantes, onde existe 

menor intensidade de fiscalização do Ibama. 

Questão 52.  

A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa 

elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, 

quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta 

opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele é 

necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes 

umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e 

polietilenoglicol: 

 

 

Disponível em: http//www.brasilescola.com                                                    

Acesso em: 23 abr. 2010 (adaptado). 

A retenção de água na superfície da pele promovida pelos 

hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila 

dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente 

por meio de  

A) ligações iônicas. 

B) forças de London. 

C) ligações covalentes.  

D) forças dipolo-dipolo. 

E) ligações de hidrogênio. 

 

http://www.infotubos.com/
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Questão 53.  

Belém é cercada por 39 ilhas, e suas populações convivem 

com ameaças de doenças. O motivo, apontado por 

especialistas, é a poluição da água do rio, principal fonte de 

sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas 

crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento 

básico, já que a população não tem acesso à água de boa 

qualidade. Como não há água potável, a alternativa é 

consumir a do rio. 

O Liberal. 8 jul. 2006. Disponível em: http://www.oliberal.com.br 

O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim 

de atenuar os problemas de saúde causados por 

microrganismos a essas populações ribeirinhas é a  

A) filtração.    D) fluoretação.  

B) cloração.    E) decantação. 

C) coagulação. 

Questão 54.  

O controle biológico, técnica empregada no combate a 

espécies que causam danos e prejuízos aos seres humanos, é 

utilizado no combate à lagarta que se alimenta de folhas de 

algodoeiro. Algumas espécies de borboleta depositam seus 

ovos nessa cultura. A microvespa Trichogramma sp. 

introduz seus ovos nos ovos de outros insetos, incluindo os 

das borboletas em questão. Os embriões da vespa se 

alimentam do conteúdo desses ovos e impedem que as 

larvas de borboleta se desenvolvam. Assim, é possível 

reduzir a densidade populacional das borboletas até níveis 

que não prejudiquem a cultura. 

A técnica de controle biológico realizado pela microvespa 

Trichogramma sp. consiste na 

A) introdução de um parasita no ambiente da espécie que se 

deseja combater. 

B) introdução de um gene letal nas borboletas, a fim de 

diminuir o número de indivíduos. 

C) competição entre a borboleta e a microvespa para a 

obtenção de recursos. 

D) modificação do ambiente para selecionar indivíduos 

melhor adaptados. 

E) aplicação de inseticidas a fim de diminuir o número de 

indivíduos que se deseja combater. 

Questão 55.  

No processo de industrialização da mamona, além do óleo 

que contém vários ácidos graxos, é obtida uma massa 

orgânica, conhecida como torta de mamona. Esta massa tem 

potencial para ser utilizada como fertilizante para o solo e 

como complemento em rações animais devido a seu elevado 

valor proteico. No entanto, a torta apresenta compostos 

tóxicos e alergênicos diferentemente do óleo da mamona. 

Para que a torta possa ser utilizada na alimentação animal, é 

necessário um processo de descontaminação.  

Revista Química Nova na Escola. V. 32, n.° 1, 2010 (adaptado). 

A característica presente nas substâncias tóxicas e 

alergênicas, que inviabiliza sua solubilização no óleo de 

mamona, é a  

a) lipofilia.    d) cromatofilia. 

b) hidrofilia.    e) hiperpolarização. 

c) hipocromia. 

Questão 56.  

Certas ligas estanho-chumbo com composição específica 

formam um eutético simples, o que significa que uma liga 

com essas características se comporta como uma substância 

pura, com um ponto de fusão definido, no caso 183°C. Essa 

é uma temperatura inferior mesmo ao ponto de fusão dos 

metais que compõem esta liga (o estanho puro funde a 

232°C e o chumbo puro a 320°C), o que justifica sua ampla 

utilização na soldagem de componentes eletrônicos, em que 

o excesso de aquecimento deve sempre ser evitado. De 

acordo com as normas internacionais, os valores mínimo e 

máximo das densidades para essas ligas são de 8,74 g/mL e 

8,82 g/mL, respectivamente. As densidades do estanho e do 

chumbo são 7,3 g/mL e 11,3 g/mL, respectivamente. 

Um lote contendo 5 amostras de solda estanho-chumbo foi 

analisado por um técnico, por meio da determinação de sua 

composição percentual em massa, cujos resultados estão 

mostrados no quadro a seguir. 

 

Disponível em: http://www.eletrica.ufpr.br 

Com base no texto e na análise realizada pelo técnico, as 

amostras que atendem às normas internacionais são 

A) I e II.    D) III e V. 

B) I e III.   E) IV e V. 

C) II e IV. 

Questão 57.  

O manual de funcionamento de um captador de guitarra 

elétrica apresenta o seguinte texto: 

Esse captador comum consiste de uma bobina, fios 

condutores enrolados em torno de um ímã permanente. O 

campo magnético do ímã induz o ordenamento dos polos 

magnéticos na corda da guitarra, que está próxima a ele. 

Assim, quando a corda é tocada, as oscilações produzem 

variações, com o mesmo padrão, no fluxo magnético que 

atravessa a bobina. Isso induz uma corrente elétrica na 

bobina, que é transmitida até o amplificador e, daí, para o 

alto-falante. 
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Um guitarrista trocou as cordas originais de sua guitarra, que 

eram feitas de aço, por outras feitas de náilon. Com o uso 

dessas cordas, o amplificador ligado ao instrumento não 

emitia mais som, porque a corda de náilon 

A) isola a passagem de corrente elétrica da bobina para o 

alto-falante. 

B) varia seu comprimento mais intensamente do que ocorre 

com o aço. 

C) apresenta uma magnetização desprezível sob a ação do 

ímã permanente. 

D) induz correntes elétricas na bobina mais intensas que a 

capacidade do captador. 

E) oscila com uma frequência menor do que a que pode ser 

percebida pelo captador. 

Questão 58.  

O vírus do papiloma humano (HPV, na sigla em inglês) 

causa o aparecimento de verrugas e infecção persistente, 

sendo o principal fator ambiental do câncer de colo de útero 

nas mulheres. O vírus pode entrar pela pele ou por mucosas 

do corpo, o qual desenvolve anticorpos contra a ameaça, 

embora em alguns casos a defesa natural do organismo não 

seja suficiente. Foi desenvolvida uma vacina contra o HPV, 

que reduz em até 90% as verrugas e 85,6% dos casos de 

infecção persistente em comparação com pessoas não 

vacinadas. 

Disponível em: http://www.g1.globo.com. Acesso em: 12 jun. 2011. 

O benefício da utilização dessa vacina é que pessoas 

vacinadas, em comparação com as não vacinadas, 

apresentam diferentes respostas ao vírus HPV em 

decorrência da(o) 

A) alta concentração de macrófagos. 

B) elevada taxa de anticorpos específicos anti-HPV 

circulantes. 

C) aumento na produção de hemácias após a infecção por 

vírus HPV. 

D) rapidez na produção de altas concentrações de linfócitos 

matadores. 

E) presença de células de memória que atuam na resposta 

secundária. 

Questão 59.  

Em um manual de um chuveiro elétrico são encontradas 

informações sobre algumas características técnicas, 

ilustradas no quadro, como a tensão de alimentação, a 

potência dissipada, o dimensionamento do disjuntor ou 

fusível, e a área da seção transversal dos condutores 

utlizados. 

 

Uma pessoa adquiriu um chuveiro do modelo A e, ao ler o 

manual, verificou que precisava ligá-lo a um disjuntor de 50 

amperes. No entanto, intrigou-se com o fato de que o 

disjuntor ao ser utilizado para uma correta instalação de um 

chuveiro do modelo B devia possuir amperagem 40% 

menor. 

Considerando-se os chuveiros de modelos A e B, 

funcionando à mesma potência de 4 400 W, a razão entre as 

suas respectivas resistências elétricas, RA e RB’, que justifica 

a diferença de dimensionamento dos disjuntores, é mais 

próxima de: 

a) 0,3    d) 1,7 

b) 0,6     e) 3,0 

c) 0,8  

Questão 60.  

A cal (óxido de cálcio, CaO), cuja suspensão em água é 

muito usada como uma tinta de baixo custo, dá uma 

tonalidade branca aos troncos de árvores. Essa é uma prática 

muito comum em praças públicas e locais privados, 

geralmente usada para combater a proliferação de parasitas. 

Essa aplicação, também chamada de caiação, gera um 

problema: elimina microrganismos benéficos para a árvore. 

Disponível em: http://superabril.com.br. Acesso em” 1 abr. 2010 

(adaptado). 

A destruição do microambiente, no tronco de árvores 

pintadas com cal, é devida ao processo de 

A) difusão, pois a cal se difunde nos corpos dos seres do 

microambiente e os intoxica. 

B) osmose, pois a cal retira água do microambiente, 

tornando-se inviável ao desenvolvimento de 

microrganismos. 

C) oxidação, pois a luz solar que incide sobre o tronco ativa 

fotoquimicamente a cal, que elimina os seres vivos do 

microambiente. 

D) aquecimento, pois a luz do Sol incide sobre o tronco e 

aquece a cal, que mata os seres vivos do microambiente. 

E) vaporização, pois a cal facilita a volatilização da água 

para a atmosfera, eliminando os seres vivos do 

microambiente. 
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Questão 61.  

A eutrofização é um processo em que rios, lagos e mares 

adquirem níveis altos de nutrientes, especialmente fosfatos e 

nitratos, provocando posterior acúmulo de matéria orgânica 

em decomposição. Os nutrientes são assimilados pelos 

produtores primários e o crescimento desses é controlado 

pelo nutriente limítrofe, que é o elemento menos disponível 

em relação à abundância necessária à sobrevivência dos 

organismos vivos. O ciclo representado na figura seguinte 

reflete a dinâmica dos nutrientes em um lago.  

 

SPIRO. T. G: STIGLIANI. W. M. Química Ambiental. São Paulo, 

Pearson Education do Brasil, 2008 (adaptado). 

A análise da água de um lago que recebe a descarga de 

águas residuais provenientes de lavouras adubadas revelou 

as concentrações dos elementos carbono (21,2mol/L), 

nitrogênio (1,2 mol/L) e fósforo (0,2 mol/L). 

Nessas condições, o nutriente limítrofe é o 

A) C.     D) CO2. 

B) N.     E) PO4
3–. 

C) P. 

Questão 62.  

Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os 

seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o 

DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos 

organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da 

descrição do modelo do DNA em dupla hélice por Watson e 

Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o 

DNA é material genético. No artigo em que Vatson e Crick 

descreveram a molécula de DNA, eles sugeriram um modelo 

de como essa molécula deveria se replicar. Em 1958, 

Meselson e Stahl realizaram experimentos utilizando 

isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às 

bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação 

da molécula. A partir dos resultados, confirmaram o modelo 

sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa 

básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases 

nitrogenadas. 

GRIFFITHS. A. J. F. et al. Introdução à Genética. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2002. 

Considerando a estrutura da molécula de DNA e a posição 

das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos 

realizados por Meselson a Stahe a respeito da replicação 

dessa molécula levaram à conclusão de que 

A) a replicação do DNA é conservativa, isto é, a fita dupla 

filha é recém-sintetizada e o filamento parental é 

conservado. 

B) a replicação de DNA é dispersiva, isto é, as fitas filhas 

contêm DNA recém-sintetizado e parentais em cada uma das 

fitas. 

C) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas 

consistem de uma fita prental e uma recém-sintetizada. 

D) a replicação do DNA é conservativa, isto é, as fitas filhas 

consistem de moléculas de DNA parental. 

E) a replicação é semiconservativa, isto é, as fitas filhas 

consistem de uma fita molde e uma fita codificadora. 

Questão 63.  

O processo de interpretação de imagens capturadas por 

sensores instaladas a bordo de satélites que imageiam 

determinadas faixas ou bandas do espectro de radiação 

eletromagnética (REM) baseia-se na interação dessa 

radiação com os objetos presentes sobre a superfície 

terrestre. Uma das formas de avaliar essa interação é por 

meio da quantidade de energia refletida pelos objetos. A 

relação entre a refletância de um dado objeto e o 

comprimento de onda da REM é conhecida como curva de 

comportamento espectral ou assinatura espectral do objeto, 

como mostrado na figura, para objetos comuns na superfície 

terrestre. 

 

D’ARCO, E. Radiometria e Comportamento Espectral de Alvos. INPE. 

Disponível em: http:/www.agro.unitau.br. Acesso em: 3 maio 2009. 

De acordo com as curvas de assinatura espectral 

apresentadas na figura, para que se obtenha a melhor 

discriminação dos alvos mostrados, convém selecionar a 
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banda correspondente a que comprimento de onda em 

micrômetros (μm)? 

A) 0,4 a 0,5.    D) 0,7 a 0,8. 

B) 0,5 a 0,6.    E) 0,8 a 0,9. 

C) 0,6 a 0,7. 

Questão 64.  

Um motor só poderá realizar trabalho se receber uma 

quantidade de energia de outro sistema. No caso, a energia 

armazenada no combustível é, em parte, liberada durante a 

combustão para que o aparelho possa funcionar. Quando o 

motor funciona, parte da energia convertida ou transformada 

na combustão não pode ser utilizada para a realização de 

trabalho. Isso significa dizer que há vazamento da energia 

em outra forma. 

CARVALHO, A. X. Z. Física Térmica. Belo Horizonte: Pax, 2009 
(adaptado). 

De acordo com o texto, as transformações de energia que 

ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes 

de a 

A) liberação de calor dentro do motor ser impossível. 

B) realização de trabalho pelo motor ser incontrolável. 

C) conversão integral de calor em trabalho ser impossível. 

D) transformação de energia térmica em cinética ser 

impossível. 

E) utilização de energia potencial do combustível ser 

incontrolável. 

Questão 65.  

 

Disponível em: www.anvisa.gov.br 

O mapa mostra a área de ocorrência da malária no mundo. 

Considerando-se sua distribuição na América do Sul, a 

malária pode ser classificada como 

A) endemia, pois se concentra em uma área geográfica 

restrita desse continente. 

B) peste, já que ocorre nas regiões mais quentes do 

continente. 

C) epidemia, já que ocorre na maior parte do continente.  

D) surto, pois apresenta ocorrência em áreas pequenas. 

E) pandemia, pois ocorrem em todo o continente. 

Questão 66.  

Em 1999, a geneticista Emma Whitelaw desenvolveu um 

experimento no qual ratas prenhes foram submetidas a uma 

dieta rica em vitamina B12, ácido fólico e soja. Os filhotes 

dessas ratas, apesar de possuírem o gene para obesidade, não 

expressaram essa doença na fase adulta. A autora concluiu 

que a alimentação da mãe, durante a gestação, silenciou o 

gene da obesidade. Dez anos depois, as geneticistas Eva 

Jablonka e Gal Raz listaram 100 casos comprovados de 

traços adquiridos e transmitidos entre gerações de 

organismos, sustentando, assim, aepigenética, que estuda as 

mudanças na atividade dos genes que não envolvem 

alterações na sequência do DNA. 

A reabilitação do herege. Época, n.º 610, 2010 (adaptado). 

Alguns cânceres esporádicos representam exemplos de 

alteração epigenética, pois são ocasionados por 

A) aneuploidia do cromossomo sexual X. 

B) polipoidia dos cromossomos autossômicos. 

C) mutação em genes autossômicos com expressão 

dominante. 

D) substituição no gene da cadeia beta da hemoglobina. 

E) inativação de genes por meio de modificações nas bases 

nitrogenadas. 

Questão 67.  

Um instituto de pesquisa norte-americano divulgou 

recentemente ter criado uma “célula sintética”, uma bactéria 

chamada de Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores 

montaram uma sequência de nucleotídeos, que formam o 

único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em 

outra espécie de bactéria, a Mycoplasma capricolum. Após a 

introdução, o cromos somo da M. capricolum foi 

neutralizado e o cromossomo artificial da M. mycoides, 

começou a gerenciar a célula, produzindo suas proteínas.  

GILBSON et. al. Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically 

synthesized Genome. Science v. 329, 2010 (adaptado). 

A importância dessa inovação tecnológica para a 

comunidade científica se deve à 

A) possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para 

serem usados como receptoras de cromossomos artificiais. 

B) capacidade de criação, pela ciência, de novas formas de 

vida, utilizando substâncias como carboidratos e lipídios. 

C) possibilidade de produção em massa da bactéria 

Mycoplasma capricolum para sua distribuição em ambientes 

naturais. 

D) possibilidade de programar geneticamente 

microrganismos ou seres mais complexos para produzir 

medicamentos, vacinas e combustíveis. 
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E) capacidade da bactéria de expressar suas proteínas na 

bactéria sintética e estas serem usadas na indústria. 

Questão 68.  

Para que uma substância seja colorida ela deve absorver luz 

na região do visível. Quando uma amostra absorve luz 

visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes 

que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A Figura 1 

mostra o espectro de absorção para uma substância e é 

possível observar que há um comprimento de onda em que a 

intensidade de absorção é máxima. Um observador pode 

prever a cor dessa substância pelo uso da roda de cores 

(Figura 2); o comprimento de onda correspondente à cor do 

objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda 

da absorção máxima.  

Figura 1 

 

Figura 2 

 

Brown. T. Química e Ciência Central. 2005 (adpatado) 

Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da 

Figura 1? 

A) Azul.    D) Laranja. 

B) Verde.    E) Vermelho. 

C) Violeta. 

Questão 69.  

A bile é produzida pelo fígado, armazenada na vesícula 

biliar e tem papel fundamental na digestão de lipídeos. Os 

sais biliares são estereoides sintetizados no fígado a partir do 

colesterol, e sua rota de síntese envolve várias etapas. 

Partindo do ácido cólico representado na figura, ocorre a 

formação dos ácidos glicocólico e taurocólico; o prefixo 

glico- significa a presença de um resíduo do aminoácido 

glicina e o prefixo tauro-, do aminoácido taurina. 

 

UCKO, D. A. Química para as Ciências da Saúde: uma introdução à 
Química Geral, Orgânica e Biológica. São Paulo: Manole, 1992 (adaptado). 

A combinação entre o ácido cólico e a glicina ou taurina 

origina a função amida, formada pela reação entre o grupo 

amina desses aminoácidos e o grupo 

A) carboxila do ácido cólico. 

B) aldeído do ácido cólico. 

C) hidroxila do ácido cólico. 

D) cetona do ácido cólico. 

E) éster do ácido cólico. 

Questão 70.  

Em um experimento realizado para determinar a densidade 

da água de um lago, foram utilizados alguns materiais 

conforme ilustrado: um dinamômetro D com graduação de  

0 N a 50 N e um cubo maciço e homogêneo de 10 cm de 

aresta e 3 kg de massa. Inicialmente, foi conferida a 

calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 N 

quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. 

Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que metade do 

seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 24 N 

no dinamômetro. 

 

Considerando que a aceleração da gravidade local é de       

10 m/s2, a densidade de água do lago, em g/cm3, é 

A) 0,6.     D) 2,4. 

B) 1,2.     E) 4,8. 

C) 1,5. 
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Questão 71.  

Uma equipe de cientistas lançará uma expedição ao Titanic 

para criar um detalhado mapa 3D que “vai tirar, 

virtualmente, o Titanic do fundo do mar para o público”. A 

expedição ao local, a 4 quilômetros de profundidade no 

Oceano Atlântico, está sendo apresentada como a mais 

sofisticada expedição científica ao Titanic. Ela utilizará 

tecnologias de imagem e sonar que nunca tinham sido 

aplicadas ao navio, para obter o mais completo inventário de 

seu conteúdo. Esta complementação é necessária em razão 

das condições do navio, naufragado há um século. 

O Estado de São Paulo. Disponível em: http://www.estadao.com.br. 

Acesso em: 27 jul. 2010 (adaptado). 

No problema apresentado para gerar imagens através de 

camadas de sedimentos depositados no navio, o sonar é mais 

adequado, pois a 

A) propagação da luz na água ocorre a uma velocidade 

maior que a do som neste meio. 

B) absorção da luz ao longo de uma camada de água é 

facilitada enquanto a absorção do som não. 

C) refração da luz a uma grande profundidade acontece com 

uma intensidade menor que a do som. 

D) atenuação da luz nos materiais analisados é distinta da 

atenuação de som nestes mesmos materiais. 

E) reflexão da luz nas camadas de sedimentos é menos 

intensa do que a reflexão do som neste material. 

Questão 72.  

Os biocombustíveis de primeira geração são derivados da 

soja, milho e cana-de-açúcar  e sua produção ocorre através 

da fermentação. Biocombustíveis derivados de material 

celulósico ou biocombustíveis de segunda geração – 

coloquialmente chamados de “gasolina de capim” – são 

aqueles produzidos a partir de resíduos de madeira 

(serragem, por exemplo), talos de milho, palha de trigo ou 

capim de crescimento rápido e se apresentam como uma 

alternativa para os problemas enfrentados pelos de primeira 

geração, já que as matérias-primas são baratas e abundantes. 

DALE, B. E.; HUBER, G. W. Gasolina de capim e outros vegetais. 

Scientific American Brasil. Ago. 2009. n.° 87 (adaptado). 

O texto mostra um dos pontos de vista a respeito do uso dos 

biocombustíveis na atualidade, os quais 

A) são matrizes energéticas com menor carga de poluição 

para o ambiente e podem propiciar a geração de novos 

empregos, entretanto, para serem oferecidos com baixo 

custo, a tecnologia da degradação da celulose nos 

biocombustíveis de segunda geração deve ser extremamente 

eficiente. 

B) oferecem múltiplas dificuldades, pois a produção é de 

alto custo, sua implantação não gera empregos, e deve-se ter  

cuidado com o risco ambiental, pois eles oferecem os 

mesmos riscos que o uso de combustíveis fósseis. 

C) sendo de segunda geração, são produzidos por uma 

tecnologia que acarreta problemas sociais, sobretudo 

decorrente ao fato de a matéria-prima ser abundante e 

facilmente encontrada, o que impede a geração de novos 

empregos. 

D) sendo de primeira e segunda geração, são produzidos por 

tecnologias que devem passar por uma avaliação criteriosa 

quanto ao uso, pois uma enfrenta o problema da falta de 

espaço para plantio da matéria-prima e a outra impede a 

geração de novas fontes de emprego. 

E) podem acarretar sérios problemas econômicos e sociais, 

pois a substituição do uso de petróleo afeta negativamente 

toda uma cadeia produtiva na medida em que exclui diversas 

fontes de emprego nas refinarias, postos de gasolina e no 

transporte de petróleo e gasolina. 

 Questão 73.  

Os sintomas mais sérios da Gripe A, causada pelo vírus 

H1N1, foram apresentados por pessoas mais idosas e por 

gestantes. O motivo aparente é a menor imunidade desses 

grupos contra o vírus. Para aumentar a imunidade 

populacional relativa ao vírus da Gripe A, o governo 

brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. 

A vacina contra o H1N1, assim como qualquer outra vacina 

contra agentes causadores de doenças infectocontagiosas, 

aumenta a imunidade das pessoas porque 

A) possui anticorpos contra o agente causador da doença. 

B) possui proteínas que eliminam o agente causador da 

doença.  

C) estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula 

óssea. 

D) possui linfócitos B e T que neutralizam o agente 

causador da doença. 

E) estimula a produção de anticorpos contra o agente 

causador da doença. 

Questão 74.  

Um curioso estudante, empolgado com a aula de circuito 

elétrico que assistiu na escola, resolve desmontar sua 

lanterna. Utilizando-se da lâmpada e da pilha, retiradas do 

equipamento, e de um fio com as extremidades descascadas, 

faz as seguintes ligações com a intenção de acender a 

lâmpada: 

 

GONÇALVES FILHO, A. BAROLLI, E. Instalação Elétrica: 

investigando e aprendendo. São Paulo, Scipione, 1997 (adaptado). 

http://www.estadao.com.br/
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Tendo por base os esquemas mostrados, em quais casos a 

lâmpada acendeu? 

A) (1), (3), (6)    D) (1), (3), (7) 

B) (3), (4), (5)   E) (1), (2), (5) 

C) (1), (3), (5)  

Questão 75.  

Moradores sobreviventes da tragédia que destruiu 

aproximadamente 60 casas no Morro do Bumba, na Zona 

Norte de Niterói (RJ), ainda defendem a hipótese de o 

deslizamento ter sido causado por uma explosão provocada 

por gás metano, visto que esse local foi um lixão entre os 

anos 1960 e 1980.  

Jornal Web. Disponível em: http://www.ojornalweb.com                    

Acesso em: 12 abr. 2010 (adaptado). 

O gás mencionado no texto é produzido  

A) como subproduto da respiração aeróbia bacteriana. 

B) pela degradação anaeróbia de matéria orgânica por 

bactérias. 

C) como produto da fotossíntese de organismos 

pluricelulares autotróficos. 

D) pela transformação química do gás carbônico em 

condições anaeróbias. 

E) pela conversão, por oxidação química, do gás carbônico 

sob condições aeróbias. 

Questão 76.  

Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas 

de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a 

alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível 

no vaso, até cobrir o sifão. De acordo com o Teorema de 

Stevin, quanto maior a profundidade, maior a pressão. 

Assim, a água desce levando os rejeitos até o sistema de 

esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre o 

seu enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse 

tipo de sistema proporciona maior economia de água. 

 

Faca você mesmo. Disponível em: http://www.facavocemesmo.net     

Acesso em: 22 jul. 2010. 

A característica de funcionamento que garante essa 

economia é devida 

A) à altura do sifão de água. 

B) ao volume do tanque de água. 

C) à altura do nível de água no vaso. 

D) ao diâmetro do distribuidor de água. 

E) à eficiência da válvula de enchimento do tanque. 

Questão 77.  

O peróxido de hidrogênio é comumente utilizado como 

antisséptico e alvejante. Também pode ser empregado em 

trabalhos de restauração de quadros enegrecidos e no 

clareamento de dentes. Na presença de soluções ácidas de 

oxidantes, como o permanganato de potássio, este óxido 

decompõe-se, conforme a equação a seguir: 

5 H2O2 (aq) + 2 KMnO4(aq) + 3 H2SO4(aq) →  

5 O2(g) + 2 MnSO4(aq) + K2SO4(aq) + 8 H2O(l) 

ROCHA-FILHO, R. C. R. SILVA, R. R. Introdução aos                  

Cálculos da Química. São Paulo: McGraw-Hill, 1992. 

De acordo com a estequiometria da reação descrita, a 

quantidade de permanganato de potássio necessária para 

reagir completamente com 20,0 mL de uma solução 0,1 

mol/L de peróxido de hidrogênio é igual a 

A) 2,0 x 100 mol.   D) 8,0 x 10–4 mol. 

B) 2,0 x 10–3 mol.  E) 5,0 x 10–3 mol. 

C) 8,0 x 10–1 mol. 

Questão 78.  

Segundo dados do Balanço Energético Nacional de 2008, do 

Ministério das Minas e Energia, a matriz energética 

brasileira é composta por hidrelétrica (80%), termelétrica 

(19,9%) e eólica (0,1%). Nas termelétricas, esse percentual é 

dividido conforme o combustível usado, sendo: gás natural 

(6,6%), biomassa (5,3%), derivados de petróleo (3,3%), 

energia nuclear (3,1%) e carvão mineral (1,6%). Com a 

geração de eletricidade da biomassa, pode-se considerar que 

ocorre uma compensação do carbono liberado na queima do 

material vegetal pela absorção desse elemento no 

crescimento das plantas. Entretanto, estudos indicam que as 

emissões de metano (CH4) das hidrelétricas podem ser 

comparáveis às emissões de CO2 das termelétricas. 

MORET, A. S.; FERREIRA, I. A. As hidrelétricas do Rio Madeira e os 
impactos socioambientais da eletrificação no Brasil. Revista Ciência Hoje. 

V. 45, n.° 265, 2009 (adaptado). 

No Brasil, em termos do impacto das fontes de energia no 

crescimento do efeito estufa, quanto à emissão de gases, as 

hidrelétricas seriam consideradas como uma fonte 

A) limpa de energia, contribuindo para minimizar os efeitos 

deste fenômeno. 

B) eficaz de energia, tomando-se o percentual de oferta e os 

benefícios verificados. 

http://www.ojornalweb.com/
http://www.facavocemesmo.net/
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C) limpa de energia, não afetando ou alterando os níveis dos 

gases do efeito estufa. 

D) poluidora, colaborando com níveis altos de gases de 

efeito estufa em função de seu potencial de oferta. 

E) alternativa, tomando-se por referência a grande emissão 

de gases de efeito estufa das demais fontes geradoras.  

Questão 79.  

Os refrigerantes têm-se tornado cada vez mais o alvo de 

políticas públicas de saúde. Os de cola apresentam ácido 

fosfórico, substância prejudicial à fixação de cálcio, o 

mineral que é o principal componente da matriz dos dentes. 

A cárie é um processo dinâmico de desequilíbrio do 

processo de desmineralização dentária, perda de minerais 

em razão da acidez. Sabe-se que o principal componente do 

esmalte do dente é um sal denominado hidroxiapatita. O 

refrigerante, pela presença da sacarose, faz decrescer o pH 

do biofilme (placa bacteriana), provocando a 

desmineralização do esmalte dentário. Os mecanismos de 

defesa salivar levam de 20 a 30 minutos para normalizar o 

nível do pH, remineralizando o dente. 

A equação química seguinte representa esse processo: 

 

GROISMAN, S. Impacto do refrigerante nos dentes é avaliado sem tirá-

lo da dieta. Disponível em: http://www.isaude.net.                                

Acesso em: 1maio 2010 (adaptado). 

Considerando que uma pessoa consuma refrigerantes 

diariamente, poderá ocorrer um processo de 

desmineralização dentária, devido ao aumento da 

concentração de 

A) OH– que reage com os íons Ca2+, deslocando o equilíbrio 

para a direita. 

B) H+, que reage com as hidroxilas OH–, deslocando o 

equilíbrio para a direita. 

C) OH–, que reage com os íons Ca2+, deslocando o equilíbrio 

para a esquerda. 

D) H+, que reage com as hidroxilas OH–, deslocando o 

equilíbrio para a esquerda. 

E) Ca2+, que reage com as hidroxilas OH–, deslocando o 

equilíbrio para a esquerda. 

Questão 80.  

Diferente do que o senso comum acredita, as lagartas de 

borboletas não possuem voracidade generalizada. Um 

estudo mostrou que as borboletas de asas transparentes da 

família Ithomiinae, comuns na Floresta Amazônica e na 

Mata Atlântica, consomem, sobretudo, plantas da família  

Solanaceae, a mesma do tomate. Contudo, os ancestrais 

dessas borboletas consumiam espécies vegetais da família 

Apocinaceae, mas a quantidade dessas plantas parece não ter 

sido suficiente para garantir o suprimento alimentar dessas 

borboletas. Dessa forma, as solanáceas tornaram-se uma 

opção de alimento, pois são abundantes na Mata Atlântica e 

na Floresta Amazônica. 

Cores ao vento. Genes e fósseis revelam origem e diversidade de borboletas 

sul-americanas. Revista pesquisa FAPESP. n.º170, 2010 (adaptado). 

Nesse texto, a ideia do senso comum é confrontada com os 

conhecimentos científicos, ao se entender que as larvas das 

borboletas Ithomiinae encontradas atualmente na Mata 

Atlântica e na Floresta Amazônica, apresentam 

A) facilidade em digerir todas as plantas desses locais. 

B) interação com as plantas hospedeiras da família 

Apocinaceae. 

C) adaptação para se alimentar de todas as plantas desses 

locais. 

D) voracidade indiscriminada por todas as plantas existentes 

nesses locais. 

E) especificidade pelas plantas da família Solanaceae 

existentes nesses locais. 

Questão 81.  

Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se 

realizar a seguinte experiência: 

I. Mantenha uma régua (com cerca de 30 cm) suspensa 

verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de  

modo que o zero da régua esteja situado na extremidade 

inferior. 

II. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão, em forma de 

pinça, próximos do zero da régua, sem tocá-la. 

III. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a 

régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la 

o mais rapidamente possível e observar a posição onde 

conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela 

percorre durante a queda. 

O quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas 

conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de 

reação. 

 

Disponível em: http://www. br.geocites. com. Acesso em: 1 fev. 2009. 

A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente 

que o tempo de reação porque a  

A) energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais 

rápido. 

B) resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com 

menor velocidade. 

C) aceleração de queda da régua varia, o que provoca um 

movimento acelerado. 
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D) força peso da régua tem valor constante, o que gera um 

movimento acelerado. 

E) velocidade da régua é constante, o que provoca uma 

passagem linear de tempo. 

Questão 82.  

O etanol é considerado um biocombustível promissor, pois, 

sob o ponto de vista do balanço de carbono, possui uma taxa 

de emissão praticamente igual a zero. Entretanto, esse não é 

o único ciclo biogeoquímico associado à produção de etanol. 

O plantio da cana-de-açúcar, matéria-prima para a produção 

de etanol, envolve a adição de macronutrientes como 

enxofre, nitrogênio, fósforo e potássio, principais elementos 

envolvidos no crescimento de um vegetal. 

Revista Química Nova na Escola, n.º 28, 2008.  

O nitrogênio incorporado ao solo, como consequência da 

atividade descrita anteriormente, é transformado em 

nitrogênio ativo e afetará o meio ambiente, causando  

A) o acúmulo de sais insolúveis, desencadeando um 

processo de salinificação do solo. 

B) a eliminação de microrganismos existentes no solo 

responsáveis pelo processo de desnitrificação. 

C) a contaminação de rios e lagos devido à alta solubilidade 

de íons como NO3
– e NH4

+ em água. 

D) a diminuição do pH do solo pela presença de NH3, que 

reage com a água, formando o NH4OH (aq). 

E) a diminuição da oxigenação do solo, uma vez que o 

nitrogênio ativo forma espécies químicas do tipo NO2, NO3
–, 

N2O. 

Questão 83.  

Os vaga-lumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos 

para se atraírem para o acasalamento. O macho reconhece a 

fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. 

Porém, existe um tipo de vaga-lume, o Photuris, cuja fêmea 

engana e atrai os machos de outro tipo, o Photinus, fingindo 

ser desse gênero. Quando o macho Photinus se aproxima da 

fêmea Photuris, muito maior que ele, é atacado e devorado 

por ela. 

BERTOLDI, O. G.; VASCONCELLOS, J. R. Ciência & sociedade: a 

aventura da vida, a aventura da tecnologia. São Paulo:                      
Scipione, 2000 (adaptado). 

A relação descrita no texto, entre a fêmea do gênero 

Photuris e o macho do gênero Photinus, é um exemplo de 

A) comensalismo.  D) predatismo. 

B) inquilinismo.   E) mutualismo. 

C) cooperação. 

Questão 84.  

Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um 

feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo, e 

próximo da situação de completo fechamento do orifício, 

verifica-se que a luz apresenta um comportamento como o 

ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas 

particularidades, também pode se comportar dessa forma. 

 

FIOLHAIS, G. Física divertida. Brasília: UnB, 2000 (adaptado). 

Em qual das situações a seguir está representado o 

fenômeno descrito no texto? 

A) Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a 

conversa de seus colegas. 

B) Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a 

repetição do seu próprio grito. 

C) Ao encostar o ouvido no chão, um homem percebe o som 

de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. 

D) Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa 

percebe o som mais agudo do que quando aquela se afasta. 

E) Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de 

ópera faz com que uma taça de cristal se despedace. 

Questão 85.  

Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é o salto 

com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão 

representadas na figura: 
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Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do ar e 

atrito), para que o salto atinja a maior altura possível, ou 

seja, o máximo de energia seja conservada, é necessário que 

A) a energia cinética, representada na etapa I, seja 

totalmente convertida em energia potencial elástica 

representada na etapa IV. 

B) a energia cinética, representada na etapa II, seja 

totalmente convertida em energia potencial gravitacional, 

representada na etapa IV. 

C) a energia cinética, representada na etapa I, seja 

totalmente convertida em energia potencial gravitacional, 

representada na etapa III. 

D) a energia potencial gravitacional, representada na etapa 

II, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, 

representada na etapa IV. 

E) a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, 

seja totalmente convertida em energia potencial elástica, 

representada na etapa III. 

Questão 86.  

Um dos processos usados no tratamento do lixo é a 

incineração, que apresenta vantagens e desvantagens. Em 

São Paulo, por exemplo, o lixo é queimado a altas 

temperaturas e parte da energia liberada é transformada em 

energia elétrica. No entanto, a incineração provoca a 

emissão de poluentes na atmosfera.  

Uma forma de minimizar a desvantagem da incineração, 

destacada no texto, é 

A) aumentar o volume do lixo incinerado para aumentar a 

produção de energia elétrica. 

B) fomentar o uso de filtros nas chaminés dos incineradores 

para diminuir a poluição do ar. 

C) aumentar o volume do lixo para baratear os custos 

operacionais relacionados ao processo. 

D) fomentar a coleta seletiva de lixo nas cidades para 

aumentar o volume de lixo incinerado. 

E) diminuir a temperatura de incineração do lixo para 

produzir maior quantidade de energia elétrica. 

 

 

 

 

Questão 87.  

Os Bichinhos e O Homem 

Arca de Noé 

Toquinho & Vinicius de Moraes 

Nossa irmã, a mosca 

É feia e tosca 

Enquanto que o mosquito 

É mais bonito 

Nosso irmão besouro 

Que é feito de couro 

Mal sabe voar 

Nossa irmã, a barata 

Bichinha mais chata 

É prima da borboleta 

Que é uma careta 

Nosso irmão, o grilo 

Que vive dando estrilo 

Só pra chatear 

MORAES. V. A arca de Noé: poemas infantis. São Paulo. Companhia das 

Letrinhas, 1991. 

O poema acima sugere a existência de relações de afinidade 

ente os animais citados e nós, seres humanos. Respeitando a 

liberdade poética dos autores, a unidade taxonômica que 

expressa a afinidade existente entre nós e estes animais é 

A) o filo.   D) a família. 

B) o reino.   E) a espécie. 

C) a classe. 

Questão 88.  

Durante as estações chuvosas, aumentam no Brasil as 

campanhas de prevenção à dengue, que têm como objetivo a 

redução da proliferação do mosquito Aedes aegypti, 

transmissor do vírus da dengue. 

Que proposta preventiva poderia ser efetivada para diminuir 

a reprodução desse mosquito? 

A) Colocação de telas nas portas e janelas, pois o mosquito 

necessita de ambientes cobertos e fechados para a sua 

reprodução. 

B) Substituição das casas de barro por casas de alvenaria, 

haja vista que o mosquito se reproduz na parede das casas de 

barro. 
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C) Remoção dos recipientes que possam acumular água, 

porque as larvas do mosquito se desenvolvem nesse meio. 

D) Higienização adequada de alimentos, visto que as larvas 

do mosquito se desenvolvem nesse tipo de substrato. 

E) Colocação de filtros de água nas casas, visto que a 

reprodução do mosquito acontece em águas contaminadas. 

Questão 89.  

 

De acordo com o relatório “A grande sombra da pecuária” 

(Livestock’s Long Shadow), feito pela Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, o gado é 

responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma 

contribuição maior que a do setor de transportes. 

Disponível em: www.conpet.gov.br. Acesso em: 22 jun. 2010. 

A criação de gado em larga escala contribui para o 

aquecimento global por meio da emissão de 

A) metano durante o processo de digestão. 

B) óxido nitroso durante o processo de ruminação. 

C) clorofluorcabono durante o transporte de carne. 

D) óxido nitroso durante o processo respiratório. 

E) dióxido de enxofre durante o consumo de pastagens. 

Questão 90.  

Certas espécies são capazes de absorver rapidamente 

compostos inorgânicos presentes na água, acumulando-os 

durante seu crescimento. Essa capacidade fez com que se 

pensasse em usá-las como biofiltros, para a limpeza de 

ambientes aquáticos contaminados, removendo, por 

exemplo, nitrogênio e fósforo de resíduos orgânicos e metais 

pesados provenientes de rejeitos industriais lançados nas 

águas. Na técnica do cultivo integrado, animais e algas 

crescem de forma associada, promovendo um maior 

equilíbrio ecológico. 

SORIANO. E. M. Filtros vivos para limpar a água. Revista Ciência hoje. 
V. 37, nº 219, 2005. (adaptado) 

A utilização da técnica do cultivo integrado de animais e 

algas representa uma proposta favorável a um ecossistema 

mais equilibrado porque 

A) os animais eliminam metais pesados, que são usados 

pelas algas para a síntese de biomassa. 

B) os animais fornecem excretas orgânicos nitrogenados, 

que são transformados em gás carbônico pelas algas. 

C) as algas usam os resíduos nitrogenados liberados pelos 

animais e eliminam gás carbônico na fotossíntese, usado na 

respiração aeróbica. 

D) as algas usam os resíduos nitrogenados provenientes do 

metabolismo de animais e, durante a síntese de compostos 

orgânicos, liberam oxigênio para o ambiente. 

E) as algas aproveitam os resíduos do metabolismo dos 

animais e, durante a quimiossíntese de compostos orgânicos, 

liberam oxigênio para o ambiente. 

RESOLUÇÕES E COMENTÁRIOS - Enem 2011 

QUESTÃO 46 

Alternativa A 

Essa questão pode ser considerada relativamente fácil. 

Entretanto, conhecer os componentes celulares do sangue e 

suas respectivas funções é fundamental para a resolução do 

problema. 

Os componentes celulares do sangue são os glóbulos 

vermelhos (hemácias ou eritrócitos), glóbulos brancos e 

plaquetas. As plaquetas são as responsáveis pela coagulação 

do sangue. Os glóbulos vermelhos transportam o oxigênio. 

Já os glóbulos brancos são os responsáveis pela defesa. 

Analisando a tabela, nota-se que o número de plaquetas do 

paciente (200000/mm3) está abaixo da faixa considerada 

dentro da normalidade (250 000/mm3 – 400 000/mm3). 

Assim sendo, é razoável considerar que o mesmo apresente 

problemas de coagulação sanguínea. 

As outras alternativas podem ser descartadas por 

apresentarem confusões entre os dados apresentados na 

tabela e as funções de cada componente celular. 

QUESTÃO 47 

Alternativa D 

Observando atentamente o esquema, percebe-se que o 

sistema de engrenagem pode ser travado utilizando a 

alavanca do lado esquerdo da figura. Da maneira que está 

apresentado o esquema, o sentido de rotação do sistema é 

horário. No sentido anti-horário, a alavanca trava a 

engrenagem.  Como o movimento browniano é aleatório nos 

dois sentidos, o papel da trava seria obrigar as palhetas a 

rotacionar em apenas uma direção. Logo, a alternativa 

correta é a letra D. 

Comentário: Questão exclusivamente interpretativa. 

Observa-se que a resposta está no próprio enunciado na 

passagem onde explica: “Como o movimento ocorreria 

igualmente em ambos os sentidos de rotação, o cientista 
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concebeu um segundo elemento, um dente de engrenagem 

assimétrico.”. 

Conteúdo envolvido: Interpretação de texto. 

QUESTÃO 48 

Alternativa C 

A cadeia alimentar é formada por diferentes níveis, sendo 

que as plantas sempre ocupam a primeira posição: 

produtores. O animal que se alimentar das plantas é o 

consumidor primário, o animal que se alimentar do 

consumidor primário é o consumidor secundário e assim por 

diante.  

Dessa maneira, de acordo com o enunciado da questão e 

com o quadrinho, quando o homem se alimenta dos frutos, é 

considerado consumidor primário. Quando o tigre se 

alimenta do homem, é considerado consumidor secundário. 

Quando o abutre se alimenta do tigre é considerado 

consumidor terciário.  

Indo um pouco além, vale destacar que os organismos que 

fecham o ciclo são os decompositores. 

QUESTÃO 49  

Alternativa E 

Interessante notar que essa questão pode ser relacionada à 

questão 46, pois também trata das funções dos componentes 

do sangue. Ou seja, duas questões de biologia, no mesmo 

ano, que trataram do mesmo assunto. 

Nesta questão, entretanto, bastava saber que as hemácias são 

as responsáveis pelo transporte de oxigênio, que é feito pela 

hemoglobina. Tal conhecimento já levaria a alternativa 

correta. 

QUESTÃO 50 

Alternativa C 

Devemos, inicialmente, analisar de modo geral as equações 

de combustão a fim de estabelecer relação entre o calor de 

combustão e a quantidade, em mol, de CO2 gerado. 

Por exemplo, a combustão do benzeno: 

 C6H6  +  15

2
O2  =  6 CO2  +  3 H2O 

Note que 1 mol de benzeno gera 6 mols de gás carbônico e a 

queima do hidrocarboneto gera 3268 kJ. Assim, cada 1 mol 

de CO2 gerado nesta reação será acompanhado de 3268/6 = 

544 kJ. 

Observe que o coeficiente estequiométrico do CO2 será 

exatamente a quantidade de átomos (atomicidade) do 

carbono no combustível. Assim, para calcular a quantidade 

de calor/mol de gás carbônico basta dividir o calor de 

combustão pelo número de carbonos da fórmula do 

composto orgânico – sem a necessidade de montar todas as 

equações. 

 

 

Veja a tabela com os valores: 

Composto Calor (kJ) 

Combustão 

Quantidade de 

Carbono 

Calor  

(kJ/mol CO2) 

Benzeno 3268 6 544,6667 

Etanol 1368 2 684 

Glicose 2808 6 468 

Metano 890 1 890 

Octano 5471 8 683,875 

 

Observe que a glicose é o composto que, na geração de 1 

mol de gás carbônico, gera a menor quantidade de calor. 

Assim, este composto é o pior dos combustíveis listados 

necessitando gerar mais CO2 para gerar quantidades 

equivalentes de calor. 

Comentário: A questão envolve raciocínio lógico e uso do 

algoritmo de divisão; o conhecimento do processo de 

combustão. 

Conteúdo envolvido: Termoquímica (combustível e suas 

perspectivas de melhora e mudança) 

QUESTÃO 51 

Alternativa D  

Quando se trata da questão ambiental, o Enem sempre 

procura que o candidato analise as opções de uma maneira 

racional, lógica e ética em relação ao meio ambiente. 

Especificamente nessa questão, os itens apresentam formas 

de obtenção de energia que causam mais danos ao 

ambientem e/ou encarecem a produção em A, B, C e E.  

Os biodigestores são a opção mais ecologicamente 

sustentável, porque convertem a matéria orgânica em biogás 

e essa conversão é realizada pelas bactérias anaeróbicas no 

biodigestor. 

QUESTÃO 52 

Alternativa E 

Para esta questão, vamos lembrar o conceito de interações 

do tipo pontes de hidrogênio: 

Quando, em uma molécula, tivermos o hidrogênio ligado a 

um dos três elementos mais eletronegativos, ou seja, Flúor 

(F), Oxigênio (O) e Nitrogênio (N), a polarização dessa 

ligação levará o hidrogênio a interagir com moléculas 

vizinhas estabelecendo desta forma uma ligação 

extremamente forte chamada de ponte de hidrogênio. 

Observe que há hidroxilas (–OH) presentes nos umectantes e 

também na própria água (H–O–H). Portanto estas hidroxilas 

irão se ligar com a água por meio das ligações de 

hidrogênio. 

Comentário: Esta questão aborda as ligações 

intermoleculares mais fortes e importantes aplicadas às 

moléculas que tem ligações O–H, N–H ou F–H, as 

chamadas pontes de hidrogênio. 

Conteúdo envolvido: Interações intermoleculares. 
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QUESTÃO 53 

Alternativa B 

A cloração – uso de cloro (na verdade hipoclorito de sódio) 

como bactericida –  é bem difundido, sobretudo no 

tratamento de água de piscinas e nas estações de tratamento 

de água (ETA) para consumo humano. Os demais processos 

apresentados nas alternativas são relativos ao tratamento de 

água, porém a questão pede que se assinale o procedimento 

que deve ser empregado a fim de atenuar os problemas de 

saúde causados por microorganismos. 

Comentário: A questão envolve ainda, outros processos das 

ETA como a filtração, usada para reter sólidos, a 

coagulação, que aglutina partículas pequenas para 

possibilitar a decantação e filtração. A fluoretação pode ser 

usada para prevenir cáries dentárias na população. 

Conteúdo envolvido: Tratamento de água. 

QUESTÃO 54 

Alternativa A 

Controle ambiental é um tema bastante atual e que exige 

bastante atenção por parte dos candidatos. 

Através da leitura atenta do texto, é possível responder à 

questão, eliminando as alternativas que não estão de acordo 

com o mesmo. No texto não é dito nada sobre introdução de 

genes, nem competição entre espécies, tampouco sobre 

seleção de indivíduos mais adaptados ou uso de inseticidas. 

De acordo com enunciado, podemos concluir que os 

embriões da vespa são parasitas dos ovos das borboletas, 

pois esses embriões se alimentam do conteúdo desses ovos. 

QUESTÃO 55 

Alternativa B 

Nessa questão, é necessário saber um pouco sobre misturas 

heterogêneas. Sabendo que a torta de mamona não se 

mistura com o óleo, é possível deduzir que as toxinas e 

alérgenos estejam solúveis em água. Portanto, a 

característica é a HIDROFILIA (água e óleo não se 

misturam). 

QUESTÃO 56 

Alternativa C 

Como os valores mais simples para cálculo são os da 

amostra 1 (composta por 60% de estanho e 40% de 

chumbo), iniciaremos por esta.  

Calcula-se a densidade desse material (ela será calculada 

somando-se a participação do estanho e do chumbo – 60% 

da densidade é relacionada ao estanho e 40% ao chumbo ): 

d1  =  0,6 ∙ 7,3 + 0,4 ∙ 11,3 = 4,38 + 4,52 =  8,9 g/mL. 

Como esta amostra está acima do limite, então inferimos que 

a quantidade de chumbo (que aumenta o valor da densidade) 

tem que ser menor. Essa observação é suficiente para excluir 

a amostra 5. 

Utilizando o mesmo método de cálculo utiliza-se a amostra 

3 que tem o menor valor de chumbo: 

d3  =  0,65 ∙ 7,3 + 0,35 ∙ 11,3 = 4,745 +  3,955
=  8,7 g/mL 

Como essa amostra também está fora do intervalo restam 

apenas as amostras 2 e 4 da letra C. 

Comentário: Esta questão envolve propriedades físicas como 

densidade, ponto de fusão de metais (ligas) e sua resolução 

passa por um cálculo matemático de média ponderada. O 

uso da lógica permite que o aluno resolva-a de modo mais 

rápido, pois não é necessário fazer os cálculos da densidades 

de todas as amostras. 

Conteúdo envolvido: Propriedades físicas (densidade, ponto 

de fusão de metais e suas ligas) 

QUESTÃO 57 

Alternativa C 

Para esta questão, vamos rever um importante conceito 

dentro do eletromagnetismo: 

Ao variarmos o fluxo magnético através da superfície de 

uma espira, surgirá nela uma corrente elétrica induzida. 

No caso dos captadores de guitarra, dentro deles é que se 

encontram as espiras em forma de solenoide (bobina) e o 

papel das cordas, portanto, é o de provocar, através de sua 

magnetização, a variação do fluxo magnético sobre elas. 

Diante disso, vamos lembrar que o náilon não é um material 

ferromagnético. Portanto, não sofre magnetização 

espontânea. Apenas algumas substâncias como ferro, níquel, 

cobalto e suas ligas é que são ferromagnéticos. 

Como o náilon não magnetiza, não induzirá corrente na 

bobina e consequentemente não teremos corrente elétrica. 

Finalmente, não teremos sinal sonoro no amplificador e 

menos ainda no alto falante. 

Comentário: Essa questão exige conceitos bem 

fundamentados sobre magnetismo e indução 

eletromagnética para uma interpretação razoável da situação 

problema. Contudo o enunciado fornece informações 

bastante úteis para se chegar à resposta correta. Exemplos 

comuns de corrente induzida através de campos magnéticos 

são encontrados também em microfones e alto-falantes. 

Como curiosidade, o contrário também é verdadeiro, ou 

seja, correntes elétricas que induzem campos magnéticos e 

daí, neste caso, exemplos bem típicos são os motores em 

geral. 

Conteúdo envolvido: Indução eletromagnética. 

QUESTÃO 58 

Alternativa E  

Novamente uma questão abordando o entendimento do 

funcionamento e da eficácia das vacinas. 

As vacinas atuam sempre por ativarem os linfócitos B de 

memória utilizando vírus atenuados, mortos ou partes do 
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vírus. Dessa maneira, quando o vírus verdadeiro entra em 

contato com a pessoa vacinada, as células de memória 

começam a produzir rapidamente e em grandes quantidades 

os anticorpos contra o vírus, o que caracteriza a resposta 

imune secundária. 

Em tempo, a resposta imune primária é aquela que ocorre no 

primeiro contato do sistema imune com o antígeno, gerando 

anticorpos em menor quantidade e mais lentamente que na 

resposta secundária. 

QUESTÃO 59 

Alternativa A 

Antes de iniciarmos esta questão vamos rever a 1ª Lei de 

Ohm e a expressão de potência. Posteriormente, vamos 

combinar as duas e chegar a uma expressão conveniente 

para a resolução: 

1ª Lei de Ohm: 

𝑖 =
𝑈

𝑅
 

Potência Elétrica: 

𝑃 = 𝑈 ⋅ 𝑖 

Expressão da potência em função da tensão e da 

resistência: 

𝑃 = 𝑈 ⋅ 𝑖 = 𝑈 ⋅ (
𝑈

𝑅
) ⇒ 𝑃 =

𝑈2

𝑅
 

Onde as grandezas são: 

𝑃 → 𝑝𝑜𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎                                                                 

𝑈 → 𝑑. 𝑑. 𝑝. (𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑎𝑙) 𝑜𝑢 𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
𝑅 → 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡ê𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎                                                            

𝑖 → 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎                                                                     

 

Foi pedida a razão 𝑥 entre 𝑅𝐴 e 𝑅𝐵, logo 𝑥 =
𝑅𝐴

𝑅𝐵
. 

É informado que as tensões dos chuveiros são 𝑈𝐴 e 𝑈𝐵. 

Como as potências dos chuveiros são iguais, teremos:  

𝑈𝐴
2

𝑅𝐴

 =
𝑈𝐵

2

𝑅𝐵

  

Como estamos querendo a relação 𝑥 =
𝑅𝐴

𝑅𝐵
, isolamos o que 

procuramos: 

𝑈𝐴
2

𝑅𝐴

 =
𝑈𝐵

2

𝑅𝐵

⇒
𝑅𝐴

𝑅𝐵

=
𝑈𝐴

2

𝑈𝐵
2 ⇒ 𝑥 =

𝑅𝐴

𝑅𝐵

=
𝑈𝐴

2

𝑈𝐵
2 ⇒ 𝑥 =

𝑈𝐴
2

𝑈𝐵
2  

Basta substituir os valores dados na questão 𝑈𝐴 = 127 𝑉 e 

𝑈𝐵 = 220 𝑉 para encontrarmos a relação pedida: 

 

𝑥 =
𝑈𝐴

2

𝑈𝐵
2 =

1272

2202
=

16129

48400
= 0,33  

A razão mais próxima à encontrada é 0,3. 

Comentário: Através de um exemplo bem cotidiano, como é 

o caso de chuveiros elétricos e suas especificações, a 

questão cobrou dois conhecimentos elementares e bastante 

trabalhados em sala de aula a respeito da eletrodinâmica. 

Agora, importante é a conclusão a que chegamos devido ao 

questionamento que a pessoa fez. Imagina-se, devido à 

tensão do modelo A ser menor do que a do modelo B, que o 

seu disjuntor deveria ser menor, o que está errado. Como a 

relação encontrada é um valor menor do que 1, significa que 

a resistência do modelo A é menor do que a resistência do 

modelo B. E por este motivo, utilizando expressão 𝑖 = √
𝑃

𝑅
 

(encontrada também a partir das duas relações dadas), 

podemos perceber que a corrente que passará na resistência 

do modelo A é maior do que a do modelo B, uma vez que as 

potências são iguais. Conclusão: o disjuntor para o modelo 

A deve ser maior do que o do modelo B.  

Conteúdos envolvidos: 1ª Lei de Ohm e Potência Elétrica. 

QUESTÃO 60 

Alternativa B  

Questão perigosa, pois diversos itens podem causar 

confusões no candidato.  

Era necessário, portanto, a seguinte informação: O óxido de 

cálcio é convertido em hidróxido de cálcio na presença de 

água (chamado de cal hidratada), deixando essa solução 

mais concentrada de sais. Assim sendo, essa solução retira 

água (por osmose) da superfície que foi pintada. 

 

Alguns micro-organismos benéficos para a árvore (que 

dependem de água para sobreviver) acabam sendo 

eliminados. 

QUESTÃO 61 

Alternativa B 

De acordo com o enunciado, “algas e outros organismos 

fixadores de nitrogênio e fotossintéticos assimilam C, N e P 

na razão” 106 C : 16 N : 1 P. 

Utilizando as informações fornecidas sobre as concentrações 

(carbono (21,2 mol/L), nitrogênio (1,2 mol/L) e fósforo (0,2 

mol/L)), vamos compará-las, duas a duas, fixando o volume 

em 1 litro. 

Inicialmente, a concentração de carbono e a de nitrogênio: 

C  N
106 − 16
21,2 − x

 ⇒ 106 ∙ x = 21,2 ∙ 16 ⇒ 106 ∙ x = 339,2

⇒ x =
339,2

106
 

⇒ x = 3,2 mol de nitrogênio a cada litro 

Assim, com 21,2 mol/l de carbono, manteríamos a 

proporção desejada caso tivéssemos 3,2 mol/l de nitrogênio. 

Isto não ocorre, pois a concentração de nitrogênio dada é de 

apenas 1,2 mol/l, então constatamos que o carbono está em 

excesso. 
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Comparando agora as concentrações de fósforo e de 

nitrogênio: 

P  N
1 − 16

0,2 − y
 ⇒ 1 ∙ y = 0,2 ∙ 16 

⇒ y = 3,2 mol de nitrogênio a cada litro 

Com 0,2 mol/l de fósforo, manteríamos a proporção 

desejada caso tivéssemos 3,2 mol/l de nitrogênio. Isto não 

ocorre, pois a concentração de nitrogênio dada é de apenas 

1,2 mol/l, então constatamos que o fósforo está em excesso. 

Como o nitrogênio está limitando os dois outros elementos, 

então ele será o limítrofe.  

Comentário: O uso do raciocínio lógico é o ponto chave para 

resolução desta questão – perceber que um elemento limita 

os demais. 

Conteúdos envolvidos: Reagente limitante e estequiometria.  

QUESTÃO 62 

Alternativa C  

Questão que exige bastante conteúdo do candidato. O 

assunto abordado aqui é o DNA. 

O DNA é composto por duas fitas arranjadas em forma de 

hélice (modelo da dupla-hélice). O modelo de replicação é 

do tipo semiconservativo, visto que sempre uma das fitas 

vem da fita original e a outra é nova, sintetizada para ser 

complementar à fita parental. 

QUESTÃO 63 

Alternativa E 

Nessa questão, entender o espectro eletromagnético ajuda 

bastante a interpretação do enunciado e do gráfico por parte 

do candidato.  

A proposta do enunciado é que o aluno consiga identificar 

qual faixa de comprimento de onda eletromagnética seria 

mais eficiente para discriminar a superfície analisada por um 

satélite.  

Analisando o gráfico, podemos perceber que as refletâncias 

(quantidade que reflete) são bastante distintas na faixa entre 

0,8 𝜇𝑚 𝑎 0,9 𝜇𝑚, situados no infravermelho. Ou seja, caso 

um satélite emita ondas eletromagnéticas nessa banda, 

através das reflexões, seria possível identificar os 

componentes na superfície analisada. 

Comentário: O ponto chave para se entender o que está 

sendo pedido é a interpretação da palavra discriminar. Aqui 

ela deve ser entendida como separar ou diferenciar. É 

bastante útil também entender a essência da situação. O 

satélite que fará as imagens (no texto é usada a palavra 

imageiam) deve por si só diferenciar o que é grama, 

concreto, solo arenoso, asfalto e água, esta por sua vez será 

interpretada como tudo o que não é dos itens anteriores. 

Logo, o meio para o qual o satélite fará esta distinção é 

através dos espectros de radiação eletromagnética (REM). 

Diante disso vemos que na questão mais vale uma boa 

interpretação da situação do que propriamente algum 

conhecimento específico. 

Conteúdo envolvido: Espectro de ondas eletromagnéticas. 

QUESTÃO 64 

Alternativa C 

Para esta questão vale lembrar o que diz a 2ª Lei da 

Termodinâmica: 

É impossível a construção de um dispositivo que, por si só, 

isto é, sem intervenção do meio exterior, consiga transferir 

calor de um corpo de temperatura mais baixa para outro de 

temperatura mais elevada. 

De acordo com a Segunda Lei da Termodinâmica é 

impossível uma máquina térmica converter todo o calor em 

trabalho. Temos um limite teórico que é dado pelo ciclo de 

Carnot. 

Comentário: Apesar de a questão estar abordando o conceito 

de máquinas térmicas, através das próprias informações 

dadas no texto e aquilo que conhecemos a respeito de 

máquinas ideias, isto é, elas não existem, o aluno consegue 

chegar à resposta correta. 

Conteúdo envolvido: 2ª Lei da termodinâmica. 

QUESTÃO 65 

Alternativa A  

Nessa questão, o candidato precisa de alguns conceitos 

anteriores: 

1) Pandemia: ocorre quando uma doença aparece e se 

espalha por várias regiões do planeta. Ex. gripe 

H1N1 

2) Epidemia: ocorre quando uma doença aparece e se 

espalha por um curto período de tempo por uma 

pequena região. Ex. sarampo 

3) Endemia: ocorre quando uma doença fica restrita a 

algumas regiões. Ex. malária 

4) Surto: ocorre quando a doença aparece rapidamente 

dentro de uma localidade limitada. Ex. surto de 

conjuntivite em uma escola. 

Conforme o enunciado e o mapa, quando analisamos 

apenas a distribuição na América do Sul, a malária é 

uma enfermidade restrita à uma região e apresenta 

número de casos constantes. Por isso é considerada 

endêmica. 

QUESTÃO 66 

Alternativa E 

Embora pouco falado, epigenética é um tema bastante atual. 

O texto traz a explicação clara do termo dizendo que se 

refere às mudanças na atividade dos genes sem envolver 

alterações na sequência do DNA. 

Como os itens A, B, C e D falam de alterações na sequência 

do DNA, os mesmos podem ser excluídos pelo candidato. 
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A questão não pode ser considerada fácil. Afinal, era 

necessário compreender os termos utilizados em cada item 

para perceber que tratavam de alterações na sequencia do 

DNA.  

Ou seja, conteúdo e boa interpretação eram necessários para 

obter a resposta correta. 

QUESTÃO 67 

Alternativa D  

Mais uma questão atual e de alto nível. Portanto, reforça a 

tendência do exame em cobrar temas relevantes e que estão 

em discussão nos dias de hoje.  

O artigo evidenciado no enunciado saiu na revista científica 

Science e foi noticiado em vários jornais e telejornais 

brasileiros. 

A grande contribuição do referido artigo é a possibilidade de 

reprogramar organismos para a produção de moléculas de 

interesse do homem. Ou seja, tal inovação tecnológica pode 

ajudar na produção de medicamentos, vacinas e 

combustíveis. 

Quando falamos em inovação na ciência estamos tratando de 

algo novo, que nunca tenha sido feito antes. Dessa maneira, 

podemos excluir o item A porque a técnica de 

sequenciamento do DNA é bastante utilizada há muitos 

anos. Já o item B fala de criar NOVAS formas de vida, mas 

os cientistas ainda não são capazes desse feito. No item C 

temos que a vantagem seria poder gerar grande massa de M. 

capricolum, mas seu genoma foi neutralizado, e não seria 

necessário toda essa “obra” de engenharia genética para 

produção de grandes quantidades de uma bactéria, visto que 

elas se reproduzem muito rapidamente. Finalmente a 

alternativa E faz a relação contrária, já que são as proteínas 

do M. mycoides que são produzidas pela bactéria. 

QUESTÃO 68 

Alternativa E 

De acordo com o gráfico, podemos perceber que a referida 

substância tem absorção máxima na faixa dos 500 nm, que 

de acordo com a roda de cores representa a cor verde. Assim 

sendo, e de acordo com o enunciado, podemos prever a cor 

da substância através da figura 2. Basta encontrar, através da 

roda de cores a faixa que se encaixa o comprimento de 500 

nm, correspondente à região na cor verde, e notar que o lado 

oposto é representado pela cor vermelha, que é justamente a 

cor da substância. 

Comentário: Mais uma questão que envolve conhecimento 

do espectro eletromagnético, assunto amplamente cobrado 

no Enem de vários anos. 

Conteúdos envolvidos: Leitura e interpretação de gráficos. 

QUESTÃO 69 

Alternativa A 

Para solucionar esta questão devemos ter em mente que: 

Uma ligação peptídica entre aminoácidos é formada pelo 

grupo amina de um aminoácido com o grupo carboxila de 

outro. 

O aluno deve fazer esta associação para responder a questão. 

Comentário: o enunciado é rico em informações 

bioquímicas e a questão verifica domínio sobre as funções 

orgânicas envolvidas. 

Conteúdos envolvidos: Bioquímica e funções orgânicas.  

QUESTÃO 70 

Alternativa B 

Primeiramente encontramos o empuxo sobre o bloco. Basta 

fazer a diferença entre o peso do objeto e a força indicada no 

dinamômetro. 

𝐸 =  𝑃 −  𝐹 ⇒   𝐸 =  𝑚 ⋅ 𝑔 −  24 =  3 ⋅ 10 − 24 

=  30 −  24  ⇒  𝐸 =  6 𝑁  

Sabe-se que o empuxo E é o produto da densidade (𝑑), 

gravidade (𝑔) e volume (𝑉) de liquido deslocado. 

Matematicamente, temos: 

𝐸 =  𝑑 ⋅  𝑔 ⋅  𝑉𝑑𝑒𝑠𝑙  

Antes de concluir a questão, o candidato precisa de atenção 

para calcular o volume do liquido deslocado. Conforme o 

enunciado, apenas metade do cubo está submerso. Portanto, 

o volume deslocado será:  

𝑉𝑑𝑒𝑠𝑙 = 10 ⋅ 10 ⋅ (
10

2
)  = 100 ⋅ 5

⇒ 𝑉𝑑𝑒𝑠𝑙 =  500 𝑐𝑚3   𝑜𝑢 𝑎𝑖𝑛𝑑𝑎  𝑉𝑑𝑒𝑠𝑙 = 5 ⋅ 10−4 𝑚3  

Agora ficou simples para encontrar a densidade do líquido: 

Temos 𝐸 = 6 𝑁, 𝑔 = 10 𝑚/𝑠2 e 𝑉𝑑𝑒𝑠𝑙 = 5 ⋅ 10−4 𝑚3.  

Substituindo na fórmula do empuxo e isolando a densidade 

do liquido, teremos: 

𝐸 =  𝑑 ⋅  𝑔 ⋅  𝑉𝑑𝑒𝑠𝑙 ⇒ 𝑑 =  
𝐸

𝑔 ⋅ 𝑉𝑑𝑒𝑠𝑙

 =
6

10 ⋅ 5 ⋅ 10−4
 

=
6

5 ⋅ 10−3
⇒ 𝑑 = 1,2 ⋅ 103  𝑘𝑔 𝑚3⁄   

Mas na unidade pedida, que é 𝑔/𝑐𝑚3, a densidade da água 

do lago será: 

𝑑 = 1,2 𝑔/𝑐𝑚3  

Comentário: Típico exercício de hidrostática, que exige do 

candidato conhecimento do principio de Arquimedes. Um 

cuidado que o aluno deve ter nesta questão é quanto às 

unidades que envolvem o exercício, uma vez que o 

enunciado mistura unidades que são do Sistema 

Internacional (SI) com unidades que não são como, por 

exemplo, 𝑐𝑚 ou 𝑔/𝑐𝑚3. 

Conteúdo envolvido: Teorema de Arquimedes. 
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QUESTÃO 71 

Alternativa D 

Em relação aos conhecimentos prévios que o aluno deve 

possuir para esta questão, basta saber as diferenças entre 

ondas eletromagnéticas e as ondas mecânicas, no caso o 

som. Vejamos: 

Onda mecânica: produzida pela deformação de meios 

materiais. Em outras palavras, ondas mecânicas necessitam 

de um meio material para se propagarem; 

Ondas eletromagnéticas: produzidas por cargas elétricas que 

oscilam. Em outras palavras, ondas eletromagnéticas não 

necessitam de um meio material para se propagarem. 

Da leitura do enunciado, colhe-se a informação da 

necessidade de complementação da tecnologia pelo sonar. A 

atenuação da luz é evidentemente diferente do que a 

atenuação do som (onda mecânica), visto que as ondas nem 

são da mesma natureza. Tal distinção caracterizaria de 

maneira diferente o mesmo objeto, evidenciando outros 

detalhes.  

Comentário: Essa questão exige poucos conhecimentos 

prévios e uma ótima interpretação por parte do candidato. 

Conteúdos envolvidos: Ondas mecânicas e ondas 

eletromagnéticas. 

QUESTÃO 72 

Alternativa A 

Esta questão traz uma discussão sobre os biocombustíveis: o 

CO2 gerado na sua queima pode ser consumido pelas plantas 

durante a fotossíntese para a nova colheita o que não gera o 

problema do efeito estufa causado pelos combustíveis 

fósseis como o carvão e a gasolina, que liberam além do 

CO2, outros compostos como CO e SO2. Portanto, são 

matrizes energéticas com menor carga de poluição para o 

ambiente e são oferecidos à baixo custo. Logo, a alternativa 

correta é a letra A. 

A título de curiosidade vamos analisar as demais alternativas 

e ver o que há de errado com elas: 

Alternativa B: 

A alternativa menciona altos custos, porém no próprio 

enunciado consta a informação de que as matérias-primas 

para a produção do biocombustível são baratas e 

abundantes. Logo, esta alternativa é falsa. 

Alternativa C: 

Esta alternativa estabelece uma errada relação entre a 

tecnologia da produção, a abundância de matéria-prima e a 

geração de novos empregos. Justamente o que ocorre é o 

contrário, se fossem descartados é que não haveria geração 

de emprego. A reutilização dos resíduos é que promove a 

criação de novos empregos. Portanto esta alternativa 

também é falsa. 

 

Alternativa D: 

Pelo mesmo motivo que a alternativa anterior, esta é falsa, 

pois conclui de maneira errada a geração de emprego.  

Alternativa E: 

É cada vez mais constante a discussão sobre a diminuição do 

uso de derivados do petróleo por conta dos impactos 

ambientais causados por eles. O biocombustível vem como 

uma alternativa para esta diminuição que deve ocorrer 

apesar dos impactos que causariam na cadeia produtiva do 

petróleo. É sempre importante termos em mente que a busca 

por outras alternativas de fontes energéticas devem abranger 

não só a extinção do uso do petróleo, mas também o que 

fazer com todo o setor produtor. 

Comentário: A questão cobra do aluno não só uma boa 

interpretação do enunciado da questão, mas também 

conhecimentos a respeito de fontes energéticas alternativas, 

discutidas não só em sala de aula, como também 

amplamente pelos meios de comunicação. 

Conteúdo envolvido: Biocombustíveis. 

QUESTÃO 73 

Alternativa E 

Inacreditável! Terceira questão que tratou sobre vacina no 

Enem 2011.  Vale destacar, novamente, que a função das 

vacinas é ativar o sistema imune, induzindo a produção de 

anticorpos. 

Acredito que seja importante ler todas as questões, porque 

muitas vezes os temas se repetem na mesma prova e podem 

ajudar os candidatos. 

QUESTÃO 74 

Alternativa D 

Neste exercício, recomendamos a solução por eliminação, 

analisando os absurdos encontrados para cada ligação feita 

pelo estudante. Bastava lembrar que é necessário submeter 

os terminais da lâmpada a uma tensão ou d.d.p. (diferença 

de potencial), a fim de fluir corrente no circuito. Em outras 

palavras, é necessário conectar esses terminais aos polos 

positivo (+) e negativo (–) da pilha. 

Logo, fica evidente que isso não ocorre nas situações 4, 5 e 

6, pois não submete se os terminais da lâmpada a tensão da 

pilha. Eliminamos, portanto, as alternativas que contém as 

situações 4, 5 e 6. São elas A, B, C e E. Restando apenas a 

verdadeira D. Vale destacar que as situações 1, 2, 3 e 7 as 

lâmpadas se acenderão. 

Interessante notar que além, evidentemente, do 

conhecimento de elétrica, a prática e a vivência do candidato 

com materiais elétricos poderia facilitar e muito a resolução 

do exercício. Por isso vamos ver em detalhe os terminais 

tanto de uma lâmpada como de uma bateria: 
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Comentário: Uma observação que se faz necessária é que 

não existe diferença entre os terminais 1 e 2 quanto à 

polaridade. Vemos que nas situações 1 e 3 o polo positivo da 

pilha está ligado ao terminal 2 e o polo negativo ao terminal 

1. Enquanto que nas situações 2 e 7 o polo positivo da pilha 

está conectado no terminal 1 e o polo negativo ao terminal 2. 

Conteúdo envolvido: Eletrodinâmica. 

QUESTÃO 75 

Alternativa B 

Outra questão que envolve problemas atuais, conhecimentos 

bastante específicos e muita atenção na leitura de cada 

alternativa (pois as mesmas podem confundir bastante os 

candidatos). 

Dentre tantos problemas ambientais que o lixão apresenta, 

um dos mais significativos é que a matéria orgânica é 

decomposta por bactérias que geram como produto 

metabólico o gás metano (CH4).  

No caso específico do exercício, como as casas foram 

construídas sobre o lixão e o metano é altamente inflamável, 

o acumulo do referido gás pode ter causado a explosão. 

QUESTÃO 76 

Alternativa B 

Antigamente os vasos sanitários possuíam apenas a válvula 

de descarga, que controlava o fluxo de água que advém da 

caixa d'água. Assim, uma longa descarga retiraria toda a 

água da caixa d'água, gerando uso excessivo e 

desnecessário. O novo sistema não permite esse desperdício, 

pois controla o fluxo e a quantidade de água, ou seja, o 

volume de água na caixa acima do vaso sanitário.  

Comentário: Conhecer o Teorema de Stevin ajuda nesse 

exercício. Mas uma leitura atenta e boa interpretação são 

fatores principais nessa questão. 

Conteúdo envolvido: Teorema de Stevin. 

 

 

QUESTÃO 77 

Alternativa D 

É necessário que o aluno saiba que: 

Peróxido de hidrogênio ou água oxigenada tem fórmula 

H2O2. 

A seguir, calcula-se a quantidade, em mols, contida em 20,0 

mL de uma solução 0,1 mol/L de peróxido de hidrogênio: 

0,1 mol − 1000 ml
x − 20 ml

⇒ x ∙ 1000 = 0,1 ∙ 20 

⇒ x ∙ 1000 = 2 ⇒ x =
2

1000
 

⇒ x = 0,002 mol 

O próximo passo envolve estequiometria: calcular a 

quantidade de permanganato de potássio necessária para 

reagir completamente com 0,002 mol de peróxido de 

hidrogênio 

5H2O2(aq) + 2KMnO4(aq) + 3H2SO4(aq) → 5O2(g) +
2MnSO4(aq) + K2SO4(aq) + 8H20(l)  

5 mol − 2 mol
0,002 mol − y

⇒ 5 ∙ y = 0,002 ∙ 2 

⇒ 5 ∙ y = 0,004 ⇒ y =
0,004

5
 

⇒ y = 0,0008 mol 

0,0008 mol, em notação científica, é 8.10-4. 

Comentário: O tema concentração de soluções está presente 

em diferentes situações de nosso cotidiano como, por 

exemplo, em dosagens de remédios e diluição em produtos 

de limpeza. 

Conteúdos envolvidos: Concentração de soluções e 

estequiometria. 

QUESTÃO 78  

Alternativa D 

O debate sobre energias limpas, acerca da geração de 

energia através das usinas hidrelétricas, atualmente tornou-

se passível de revisão. Apesar de não trabalhar com fontes 

primárias que se utilizam da queima de combustível, sendo 

esta imagem de liberação de poluentes por chaminés e 

exaustores impactante e rapidamente relacionada à poluição 

e desequilíbrio de gases atmosféricos, tem-se visto que 

existem outras fontes poluidoras que danificam a atmosfera 

tanto quanto usinas termelétricas. 

Em razão do processo de decomposição da matéria orgânica 

no fundo das represas das usinas hidrelétricas, estas liberam 

grande quantidade de metano (CH4), sendo este mais nocivo 

do que o grande “vilão” da poluição do ar, o dióxido de 

carbono (CO2). Desta forma, em razão dos altos níveis de 

gases de efeito estufa, as hidrelétricas seriam consideradas 

como uma fonte poluidora. Para a minimização deste 

impacto ambiental é comum retirar o máximo de vegetação 

das redondezas a serem alagadas, exatamente para tentar 

contornar este ônus ambiental. 

Terminal 1 

Terminal 2 
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Destacam-se também outras grandes fontes geradoras de 

metano, como a pecuária e lavouras de arroz. 

QUESTÃO 79 

Alternativa B  

Do enunciado, temos que o ácido fosfórico, presente no 

refrigerante, está relacionado à desmineralização dentária. 

Substâncias ácidas aumentam a concentração de íons H+ 

diminuindo o pH do meio. Os íons OH-, que geram o caráter 

básico, são neutralizados e o equilíbrio é deslocado para a 

direita no sentido dos produtos, ou seja, da 

desmineralização. 

Comentário: As informações contidas no enunciado 

permitem ao aluno avaliar o impacto que o refrigerante 

causa nos dentes – elo entre conceitos da química e 

aplicações no cotidiano. 

Conteúdos envolvidos: Equilíbrio químico e pH. 

QUESTÃO 80 

Alternativa E 

Basicamente leitura e interpretação do texto. Ideias do senso 

comum muitas vezes estão relacionadas com os dados 

científicos, mas não é o caso em relação à alimentação das 

lagartas. Elas têm um alimento preferencial, que são as 

folhas das plantas da família Solanaceae. 

QUESTÃO 81 

Alternativa D 

Ao soltar a régua, a mesma cairá em queda livre. Em outras 

palavras, movimento retilíneo uniformemente variado 

(M.U.V.), ou seja, movimento em que gradativamente há 

aumento de velocidade, devido a aceleração da gravidade. 

Como a velocidade aumenta, o espaço percorrido, 

considerando-se o mesmo intervalo de tempo, também 

aumenta. Analisando as alternativas temos: 

Alternativa A: 

Energia mecânica é a soma das energias potencial, neste 

caso gravitacional, e cinética. Como podemos considerar 

este um sistema conservativo, pois a soma de todas as forças 

dissipativas (atrito, resistência do ar, etc.) é desprezível, a 

quantidade de energia mecânica será constante e não 

aumentará como a alternativa sugere. Ao cair, a régua perde 

energia potencial gravitacional e, na mesma proporção, 

ganha energia cinética. 

Alternativa B: 

Esta alternativa apresenta dois erros: considerar a força de 

resistência do ar para esta pequena queda, onde no caso ela é 

praticamente zero, e a diminuição de velocidade acarretar no 

aumento da distância, quando na verdade deveria diminuir. 

Alternativa C: 

Para objetos próximos à superfície da Terra, podemos 

considerar o campo gravitacional uniforme, o que implica na 

aceleração da gravidade ser constante. Variações da 

aceleração de queda da régua, ou seja, da gravidade, só 

ocorreriam, de acordo com a Lei da Gravitação Universal 

proposta por Newton, se tivéssemos variações altíssimas nas 

massas, ou da régua, ou do planeta Terra, ou das distâncias 

entre a régua e a Terra, o que é absurdo. 

Alternativa D: 

É a alternativa correta. De acordo com a 2ª lei de Newton 

temos 𝐹 = 𝑚 ⋅ 𝑎, onde 𝐹 é a força atuante em uma massa 𝑚 

sob uma aceleração 𝑎. No caso, a força é o peso e a 

aceleração é a da gravidade. Vimos que a aceleração da 

gravidade é constante. Como a massa também é, a força 

peso não irá variar. 

Alternativa E: 

Esta alternativa também apresenta dois erros: uma vez que a 

régua cai ela estará sob a ação da aceleração da gravidade, o 

que implica na variação da velocidade. No segundo erro, a 

passagem do tempo é linear não devido à velocidade ser 

constante e sim por ela ser relativamente baixa em relação à 

velocidade da luz e os referenciais envolvidos serem todos 

inerciais. 

Comentário: Nesta questão, conhecimentos simples sobre 

queda livre e movimento retilíneo uniformemente variado 

faziam o estudante chegar rapidamente à resposta. Mas é 

muito importante que o aluno se convença dos erros 

conceituais que as demais alternativas cometem a respeito 

do mesmo assunto. 

Conteúdos envolvidos: Cinemática e Dinâmica. 

QUESTÃO 82 

Alternativa C 

Os fertilizantes contém uma grande quantidade de íons NO3
– 

e NH4
+, altamente solúveis em água. A chuva pode causar a 

lixiviação do solo e arrastar esses íons até os lençóis 

freáticos ou rios, aumentando a quantidade de micro-

organismos como algas, que são altos consumidores de 

compostos de nitrogênio. 

Comentário: O detalhe importante nesta questão é que o 

aluno tenha conhecimento a respeito dos compostos de 

nitrogênio, tratada na questão como “nitrogênio ativo”, 

principalmente a respeito de sua solubilidade. 

Conteúdos envolvidos: Química e meio ambiente 

(contaminação). 

QUESTÃO 83 

Alternativa D  

Nesta questão, são necessários os seguintes conceitos: 

1) Comensalismo: relação ecológica entre organismos de 

espécies diferentes que é benéfica para um organismo, mas 

não causa prejuízos ao outro. Ex.: Leão e hiena 

2) Inquilinismo: é um tipo de comensalismo, onde o 

benefício para um organismo é proteção ou abrigo. Ex.: 

Plantas epífitas, como as bromélias, e suas árvores 

hospedeiras. 
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3) Cooperação: relação ecológica harmônica entre 

organismos da mesma espécie, não há prejuízo para nenhum 

dos organismos envolvidos. 

4) Predatismo: relação ecológica entre organismos de 

diferentes espécies onde um leva vantagem sobre o outro: 

um é presa e outro é predador. 

5) Mutualismo: relação benéfica para ambos os organismos 

de espécies diferentes. É o caso do líquen, onde a alga e o 

fungo se beneficiam da interação. 

Assim sendo, trata-se de predatismo, porque um organismo 

é prejudicado pelo outro quando é usado de alimento, como 

são exemplos também o gafanhoto que se alimenta das 

folhas de uma planta e a onça que caça um porco do mato. 

QUESTÃO 84 

Alternativa A 

A questão faz referência à difração, que é um fenômeno que 

ocorre com as ondas quando elas passam por um orifício ou 

contornam um objeto cuja dimensão é da mesma ordem de 

grandeza que o seu comprimento de onda. Para ter-se uma 

ideia, no exemplo apresentado pelo enunciado, o orifício 

apresentaria um diâmetro certamente menor do que 1 (um) 

micrometro, pois o comprimento de onda da luz visível varia 

de 400 nm a 700 nm. 

Já nas alternativas, o mesmo fenômeno ocorre quando a 

onda sonora (que apresenta um comprimento de onda entre 

2 cm e 20 m) consegue passar por um obstáculo, 

contornando-o. Logo "ao se esconder atrás de um muro, um 

menino ouve a conversa de seus colegas". 

Como curiosidade vamos analisar as demais alternativas e 

verificar a qual fenômeno cada uma refere-se: 

Alternativa B: 

Esta alternativa refere-se ao fenômeno reflexivo de ondas 

sonoras denominado eco. 

Alternativa C: 

Como o som é uma onda mecânica,  necessita de um meio 

material para se propagar. Por isso o som se propaga melhor 

no solo do que no ar. 

Alternativa D: 

O fenômeno ao qual esta alternativa refere-se é o chamado 

Efeito Doppler. Ele ocorre quando ondas são emitidas ou 

refletidas por uma fonte que está em movimento em relação 

a um observador, ou seja, quando existe uma velocidade 

relativa entre a fonte e um observador. Esta velocidade 

relativa leva a uma mudança de frequência na visão do 

observador. 

Alternativa E: 

O fenômeno em questão é o da ressonância, que ocorre 

quando um sistema vibrante é submetido a uma série 

periódica em que as vibrações apresentam as mesmas 

frequências ocasionando uma superposição das ondas. Na 

situação proposta pela alternativa, a superposição geraria um 

aumento na amplitude de vibração provocando a ruptura do 

material, no caso o cristal. 

Comentário: Um detalhe curioso nesta questão é que mesmo 

o aluno não conhecendo o fenômeno da difração, analisando 

as alternativas e comparando com o que ocorre na situação 

proposta da lâmpada emitindo raios de luz que atravessam 

um obstáculo, por eliminação ele facilmente chegaria à 

resposta correta. 

Conteúdo envolvido: Ondulatória. 

QUESTÃO 85 

Alternativa C 

Para esta questão vamos relembrar quatro conceitos: 

Energia Cinética: onde a manifestação pode ser observada 

através da velocidade 𝑣 de um corpo de massa 𝑚 através da 

relação: 

𝜀𝐶 =
1

2
⋅ 𝑚 ⋅ 𝑣2 

Energia Potencial gravitacional: onde a manifestação pode 

ser observada através da altura ℎ de um corpo de massa 𝑚 

em relação a um referencial ao qual está submetido à ação 

da aceleração da gravidade: 

𝜀𝑃 = 𝑚 ⋅ 𝑔 ⋅ ℎ 

Energia Potencial elástica: onde a manifestação pode ser 

observada através da deformação 𝑥 de uma mola de 

constante elástica 𝑘: 

𝜀𝐸 =
1

2
⋅ 𝑘 ⋅ 𝑥2 

Sistema Conservativo: é aquela onde, se todas as forças que 

nele atuam são conservativas, a soma das energias cinética e 

potencial é constante. 

De acordo com estes conceitos, vamos analisar, da passagem 

de uma etapa para outra, quais energias envolvidas foram 

transformadas: 

Etapa I para Etapa II: 

Durante a Etapa I, o garoto correndo possui energia cinética. 

Já na Etapa II ele irá tencionar a vara. Deste modo a energia 

cinética será transformada em energia potencial elástica. 

Etapa II para Etapa III: 

Na Etapa III, o garoto adquiriu altura em decorrência da 

deformação negativa da vara. Em outras palavras, a energia 

potencial elástica adquirida pela vara será devolvida ao 

garoto na forma de energia potencial gravitacional. 

Etapa III para IV: 

Na Etapa IV, o garoto, ao liberar a vara, caiu no colchão. Ou 

seja, a energia potencial gravitacional adquirida na etapa 

anterior se transforma novamente em energia cinética até 

que o garoto toque o colchão. 
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Logo, a única alternativa que descreve corretamente cada 

etapa com sua respectiva energia envolvida é a letra C. 

Comentário: Uma questão bastante interessante onde 

relaciona os conceitos de energia cinética e potencial com a 

modalidade olímpica de salto com vara. É evidente que o 

aluno, para resolver esta questão, possua conhecimentos 

mínimos sobre o assunto. Porém, mais uma vez, a análise 

das alternativas e através da eliminação seria possível o 

aluno chegar à resposta correta. 

Conteúdo envolvido: Energia Mecânica. 

QUESTÃO 86 

Alternativa B 

O uso de filtros faz com que os componentes sólidos da 

incineração fiquem retidos e possam posteriormente ter um 

destino apropriado, portanto uma forma de minimizar a 

desvantagem da incineração é fomentar o uso de filtros nas 

chaminés dos incineradores para diminuir a poluição do ar. 

Comentário: Esta questão se restringe ao tratamento dos 

componentes sólidos emitidos. Perceba que ainda assim 

haverá emissão de poluentes para a atmosfera, por isso, a 

questão pede uma forma de minimizar e não de extinguir a 

emissão destas substâncias. 

Conteúdos envolvidos: Química e meio ambiente 

(Poluição). 

QUESTÃO 87 

Alternativa B  

A taxonomia é o ramo da biologia que separa e classifica os 

organismos de acordo com suas características comuns. 

Existem as seguintes divisões/táxons em ordem de 

especificidade, ou seja, características mais gerais em Reino 

e mais específicas em Espécie: 

Reino >Filo >Classe >Ordem >Família >Gênero> Espécie 

Segue a taxonomia do homem e dos isetos: 

Homem: Reino: Animalia; Filo: Chordata; Classe: 

Mammalia; Ordem: Primates; Família: Hominidae; Gênero: 

Homo e Espécie: Homo sapiens sapiens (aqui temos espécie 

e subespécie, por isso sapiens sapiens) 

Insetos: Reino: Animalia; Filo: Arthropoda; Classe: Insecta; 

Família, Gênero e Espécie: variam de acordo com o tipo de 

inseto. 

Portanto, a única opção possível para relacionar o homem 

com os insetos é o Reino, visto que as demais unidades 

taxonômicas exigem maior proximidade filogenética entre 

os organismos. 

QUESTÃO 88 

Alternativa C 

O caso da dengue é exaustivamente tratado pelos programas 

de prevenção do governo federal. Assim sendo, o candidato 

deve saber que a água parada é o ambiente propício para a 

reprodução do mosquito da dengue. 

De maneira direta, a alternativa C é a única que compreende 

uma atitude que dificulta a proliferação do mosquito Aedes 

aegypti, transmissor do vírus da dengue. 

QUESTÃO 89 

Alternativa A 

O efeito estufa é um fenômeno natural, necessário para a 

manutenção da vida na Terra. Em escala geológica, o 

planeta já ficou com temperaturas mais frias (glaciação) e 

mais quentes (greendoor). Estamos em um momento de 

temperaturas mais acentuadas, pois saímos de um período de 

glaciação e estamos em retomada de tropicalidade, porém, 

este aquecimento não deveria ocorrer como está ocorrendo, 

em escala humana. A provável hipótese é que os gases 

causadores de efeito estufa estão em desequilíbrio, em 

função da ação humana.  

O homem lança para a atmosfera metano e demais gases que 

aceleram o processo de aquecimento terrestre através de 

várias atividades, especialmente a queima de combustíveis 

fosseis, plantações de arroz, represas de hidrelétricas, e 

como retratado na charge, a pecuária (no caso a 

bovinocultura), em razão do processo de digestão do gado. 

Vale destacar que, além do efeito estufa, o metano também é 

nocivo à camada de ozônio, sendo a função deste estrato, 

presente na ionosfera, retenção de raios ultravioletas nocivos 

ao homem e outras espécies.  

QUESTÃO 90 

Alternativa D  

Para responder essa questão, basta lembrar que as algas são 

organismos produtores, ou seja, fotossintetizantes. Assim 

sendo, liberam oxigênio para o ambiente durante a 

fotossíntese (o que elimina as alternativas B e C). A 

alternativa E afirma que as algas realizam quimiossíntese, o 

que não é verdadeiro. Outra informação importante é que os 

animais excretam compostos nitrogenados (e não metais 

pesados como dito na alternativa A) na forma de amônia e 

uréia que podem ser utilizados pelas algas para a formação 

de outros compostos biológicos durante seu metabolismo. 

Combinando essas informações é fácil eliminar os itens A, 

B, C e E, restando a alternativa correta, letra D. 

 


