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CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

 QUESTÃO 01  
Na discussão atual sobre a sustentabilidade do planeta, o termo “3R” 
tem sido usado para se referir a práticas – Reutilizar, Reciclar e 
Reduzir – que podem ser adotadas para diminuir o consumo de 
materiais e energia na produção de objetos. 
a) Tendo em vista a sustentabilidade do planeta, ordene os verbos 
“reutilizar”, “reciclar” e “reduzir”, colocando em primeiro lugar a ação 
que levaria a uma diminuição mais significativa do consumo energético 
e material e, em último, a ação que levaria a uma diminuição menos 
significativa. 
b) Em um condomínio residencial há quatro grandes recipientes para 
receber, separadamente, metais, vidros, papéis e plásticos. Seria 
importante que houvesse outro recipiente, que até poderia ser menor, 
para receber outro tipo de material. Que material seria esse, sabendo-
se que, do ponto de vista ambiental, ele é mais prejudicial que os 
outros mencionados? Explique por que esse material é muito 
prejudicial ao ambiente, quando aí descartado. 

Resolução   
a) O significado dos 3R são: 
Reutilizar: uso dos resíduos novamente como, por exemplo, potes 
plásticos para vasos. 
Reciclar: transformar o resíduo num novo produto igual ou diferente 
do original como, por exemplo, a reciclagem do PET. 
Reduzir: diminuir o consumo evitando a geração de resíduos como, 
por exemplo, uso racional de água. 
 
Assim, a ordem desses verbos que levaria a uma diminuição mais 
significativa do consumo energético e material para a ação menos 
significativa é: Reduzir, Reutilizar e Reciclar. 
 
A solução mais efetiva para a sustentabilidade do planeta é reduzir. 
Assim, o primeiro passo para diminuir a quantidade de lixo produzido é 
diminuir o consumo (ou o desperdício). Se o produto for indispensável, 
devemos então preferir aqueles que podem ser reciclados ou 
reutilizados. Note que reciclar é a alternativa menos eficiente neste 
contexto. Pois, nem todo material pode ser reciclado e, mesmos 
aqueles que podem, consomem energia e outros materiais no 
processo. Assim, reciclagem apenas minimiza as consequências.  
 
b) Pilhas e Baterias, devido à presença de metais pesados, como Cr, 
Fe, Pb, Ni e Cd, presentes nesses materiais, e que são agressivos ao 
meio ambiente por contaminarem solos e água; em grande 
quantidade, tornam-se tóxicos aos seres vivos. 
 

 QUESTÃO 02  
O carro flex pode funcionar com etanol ou gasolina, ou com misturas 
desses combustíveis. A gasolina comercial brasileira é formada por 
uma mistura de hidrocarbonetos e apresenta, aproximadamente, 25 % 
de etanol anidro em sua composição, enquanto o etanol combustível 
apresenta uma pequena quantidade de água, sendo comercializado 
como etanol hidratado. 
a) Do ponto de vista das interações intermoleculares, explique, 
separadamente: (1) por que a gasolina comercial brasileira, apesar de 
ser uma mistura de hidrocarbonetos e etanol, apresenta-se como um 
sistema monofásico; e (2) por que o etanol combustível, apesar de ser 
uma mistura de etanol e água, apresenta-se como um sistema 
monofásico. 
b) Em um tanque subterrâneo de gasolina comercial houve uma 
infiltração de água. Amostras do líquido contido no tanque, coletadas 
em diversos pontos, foram juntadas em um recipiente. Levando em 
conta as possíveis interações intermoleculares entre os componentes 
presentes no líquido, complete o desenho do recipiente na figura 
apresentada abaixo. Utilize, necessariamente, a legenda fornecida, de 
modo que fique evidente que houve infiltração de água. 

 
Hidrocarbonetos 

Etanol anidro 

Água 

 
 

Resolução   
a) 1 - A mistura de hidrocarbonetos e etanol, constituinte da gasolina 
comercial brasileira, se apresenta em sistema monofásico, devido à 
interação existente entre a parte apolar da molécula de etanol (em 
destaque na figura abaixo) com a cadeia carbônica dos 
hidrocarbonetos (também apolares) em solução. 

OH
 

A essa interação intermolecular se dá o nome de interação dipolo 
instantâneo-dipolo induzido (ou forças de Van der Waals). 
 

2 - No caso do etanol combustível, constituído por etanol e água, o 
sistema apresentado é monofásico, devido à interação entre a parte 
polar da molécula de etanol (em destaque na figura abaixo), com as 
moléculas de 2 ( )lH O (também polar). 

OH
 

Essa interação intermolecular é denominada ligação de hidrogênio. 
Portanto, a molécula do etanol pode ser considerada anfipática (ou 
anfifílica). Que são moléculas que apresentam a uma região hidrofílica 
e uma região hidrofóbica. 
 

b) Considerando a infiltração de água num tanque contendo gasolina, 
temos: 

 
 
 

Fase superior composta por 
hidrocarbonetos, menos densos 
e imiscíveis com a mistura 
água/etanol. 

Fase inferior composta de água 
e etanol. O etanol é mais solúvel 
em água (maior interação – 
Ligação de Hidrogênio) do que 
em gasolina. 

 
 

 QUESTÃO 03  
O glutamato monossódico (hidrogenoglutamato de sódio) utilizado 
para reforçar o aroma e o sabor de produtos alimentícios (umami) 
é um sal derivado do ácido glutâmico, um dos vinte aminoácidos 
essenciais. O nome sistemático desse aminoácido é ácido 2-
aminopentanodioico. Ele pode ser descrito simplificadamente 
como “uma molécula formada por uma cadeia de cinco 
átomos de carbono com duas extremidades de grupos 
carboxílicos e um grupo amino ligado ao carbono adjacente a 
um dos grupos carboxílicos”. 
a) A partir da descrição acima, escreva a fórmula estrutural do 
ácido glutâmico.  
b) Fazendo reagir o ácido glutâmico descrito acima com uma 
base, é possível preparar o hidrogenoglutamato de sódio. Escreva 
a equação química dessa reação de preparação do 
hidrogenoglutamato de sódio a partir do ácido glutâmico. 

Resolução   
a) Como de costume em Química Orgânica, podemos dividir o 
nome sistemático deste composto em diversas partes. Desta 
forma, cada parte fornece uma informação específica sobre a 
substância, a qual nos ajudará a desvendar sua estrutura. 
 

ácido 2-amino Pent ano dioico 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

grupo 
funcional 

substituinte e 
sua posição 

Cinco 
carbonos na 

cadeia 

apenas ligações 
simples entre 

carbonos 

duas 
carboxilas 

 

 

C C

O

OH

NH2

ácido 2-aminopentanodioico
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HO

 
 



 
 

 

  (19) 3251-1012 O ELITE RESOLVE UNICAMP 2013 – SEGUNDA FASE – CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

2 
 

b) Pela nomenclatura usual podemos identificar que a 
neutralização em questão trata-se de uma neutralização parcial, 
na qual apenas um dos hidrogênios ácidos presentes reage com a 
base.  
 

hidrogeno glutamato de sódio 
↓ ↓ ↓ 

hidrogênio ácido 
não-neutralizado ânion cátion 

 

     Desta forma, há duas respostas possíveis. 
 

HO

C C

O

OH

NH2

+ NaOH

HO

C C

O

O-Na+

NH2

C

O

OH

NH2

(1)

(2)

O

O

O

Na+O-

 

 
*Obs. Embora ambos os produtos sejam formados (trata-se de um 
equilíbrio químico), haverá uma maior quantidade do produto (1). 
Isto ocorre devido a uma maior acidez da carboxila próxima ao 
grupo amino, o qual atua como um retirador de elétrons por efeito 
indutivo (uma vez que o nitrogênio é mais eletronegativo que o 
carbono). Os valores de pKa confirmam a maior acidez da 
carboxila próxima ao grupo amino (lembre-se: quanto menor o 
pKa, maior o Ka e mais ácido será o composto). 
 

 

HO

C C

O

OH

NH2

pka = 2,34pka = 9,60

O

 
 

 QUESTÃO 04  
Na década de 1960, desenvolveu-se um foguete individual 
denominado “Bell Rocket Belt", que fez grande sucesso na abertura 
das Olimpíadas de 1984. Simplificadamente, esse foguete funciona à 
base da decomposição de peróxido de hidrogênio contido no 
compartimento 2, onde ele é estável. Abrindo-se a válvula 3, o 
peróxido de hidrogênio passa para o compartimento 4, onde há um 
catalisador. Nesse compartimento, o peróxido se decompõe muito 
rapidamente, de acordo com a equação abaixo: 

2 2 2 2
1( ) ( ) ( )
2

H O l H O g O g→ + ; -154 KJ molHΔ = −  

 

 
 

Com base nessas informações, responda: 
a) No funcionamento do dispositivo há liberação ou absorção de 
energia? Justifique. 
b) Considerando a decomposição total de 68 quilogramas de peróxido 
de hidrogênio contidos no dispositivo, quantos metros cúbicos de 
gases são produzidos? Leve em conta que nas condições de uso do 
dispositivo o volume molar gasoso é de 3 -10,075 m mol . 

Resolução   
a) Trata-se de uma reação exotérmica, na qual há liberação de 
energia, como pode ser percebido pelo fato da variação de entalpia do 
processo ser negativa (ΔH < 0). 
 

b) Pela equação química que descreve o processo (fornecida no 
enunciado), podemos ver que cada mol de peróxido de hidrogênio se 
decompõe em 1,5 mol de gás. 

2 2 2 2
1( ) ( ) ( )
2

H O l H O g O g→ +  

Assim, calculando o número de mols de peróxido de hidrogênio por 
meio da sua massa molar (MMH2O2 = 2.x1 + 2x16 = 34 g.mol-1): 

 

1 mol H2O2  34 g 
n1  68.103 g 

n1 = 2.103 mol de peróxido de hidrogênio 
 

Em seguida podemos determinar o número de mols de gases 
formados no processo:  

1 mol H2O2  1,5 mol de gases 
2.103 mol  n2 

n2 = 3.103 mol de gás 
 

Portanto, calcular o volume de gás produzido na condição citada: 
1 mol gás  0,075 m³ 
3.103 mol  V 

V = 225 m³ 
 

 QUESTÃO 05  
Na reciclagem de embalagens de alumínio, usam-se apenas 5% da 
energia despendida na sua fabricação a partir do minério de bauxita. 
No entanto, não se deve esquecer a enorme quantidade de energia 
envolvida nessa fabricação ( 63,6 10x  joules por latinha), além do fato 
de que a bauxita contém (em média) 55% de óxido de alumínio 
(alumina) e 45% de resíduos sólidos. 
a) Considerando que em 2010 o Brasil produziu 632 10x  toneladas de 
alumínio metálico a partir da bauxita, calcule quantas toneladas de 
resíduos sólidos foram geradas nesse período por essa atividade. 
b) Calcule o número de banhos que poderiam ser tomados com a 
energia necessária para produzir apenas uma latinha de alumínio, 
estimando em 10 minutos o tempo de duração do banho, em um 
chuveiro cuja potência é de 3.000 W. Dado: 1W J s−= . 

Resolução   
a) Primeiramente calcula-se a porcentagem de alumínio na alumina 
(óxido de alumínio): 
Massa molar de 1

2 3( ) 102 g.molsAl O −= ;  

Massa de Al  presente no 2 3( )sAl O -154 g.mol=  

102 g   100%  
54 g   X 

52,9%X =  
Em seguida calcula-se a massa total de 2 3( )sAl O , a partir da massa de 

Al : 
632.10  tAl =   52,9%  

2 3( )sAl O Y=   100%  
76,05.10  tY =  

Finalmente se calcula a massa total de resíduos, a partir da massa 
total de 2 3( )sAl O utilizada: 

7
2 3( ) 6,05.10  tsAl O =   55%  

Z  45%  
74,95.10  tZ =  

Foram geradas 74,95.10  t de resíduos sólidos por essa atividade. 
b) 1ª Resolução 
Calculando-se a energia gasta em um banho de 10 min, temos: 

3000
10.60

Q QP
t

= → =  

Q = 1,8.106 J 
 

1 lata  3,6.106 J 
X  1,8.106 J 

X = 2 banhos 
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2ª Resolução 
Através da fórmula da potência fornecida ( 1W J s−= ⋅ ), e da energia 
envolvida na fabricação de uma latinha ( 63,6 10 J⋅ ), pode se calcular o 
tempo necessário para se dissipar essa energia. 

QP
t

= ⇔
6

3 1

3,6.10 (J)
3.10 (J s )

Qt
P −= =

⋅
 

1200 st =  
Como o tempo estimado para cada banho é de 10 minutos  
(600 segundos) , pode se determinar o número de banhos possíveis: 

600 segundos   1 banho 
1200 segundos  A 

1200 (s)
600 (s)

A = ⇔ 2 banhosA =  

 

Poderiam ser tomados 2 banhos. 
 

 QUESTÃO 06  
Um efluente industrial contaminado por 6Cr +  recebe um tratamento 
químico que consiste na sua acidificação e na adição de ferro 
metálico. O ferro metálico e o ácido reagem entre si, dando origem ao 
íon 2Fe + . Este, por sua vez, reage com o 6Cr + , levando à formação 
dos íons 3Fe +  e 3Cr + . Depois desse passo do tratamento, o pH do 
efluente é aumentado por adição de uma base, o que leva à formação 
dos correspondentes hidróxidos pouco solúveis dos íons metálicos 
presentes. Os hidróxidos sólidos formados podem, assim, ser 
removidos da água.  
a) Em relação ao tratamento químico completo do efluente industrial 
acima descrito, dê um exemplo de reação em que não houve 
transferência de elétrons e um exemplo de reação em que houve 
transferência de elétrons. 
b) O resíduo sólido obtido ao final do processo de tratamento químico 
pode ser separado da água por decantação ou por filtração. Desenhe 
dois esquemas para representar essas técnicas, incluindo possíveis 
legendas. 

Resolução   
a) Reações que não ocorreram com transferência de elétrons: 

3
33 ( )Fe OH Fe OH+ −+ ⎯⎯→  ou 

3
33 ( )Cr OH Cr OH+ −+ ⎯⎯→  

Reações que ocorreram com transferência de elétrons: 
2

22Fe H Fe H+ ++ ⎯⎯→ +  ou 
Oxidação 

Redução 
 

 

2 6 3 33 3Fe Cr Fe Cr+ + + ++ ⎯⎯→ +  

Oxidação 
Redução 

 
 

b) Os esquemas relativos à decantação e filtração são: 
 

Decantação 

Sobrenadante

Béquer

Precipitado  

Filtração 
Funil

Erlenmeyer

Papel de filtro
resíduo sólido

Liquído

 
 

 QUESTÃO 07  
“Pegada de carbono”, do Inglês carbon footprint, é a massa de gases 
do efeito estufa emitida por uma determinada atividade. Ela pode ser 
calculada para uma pessoa, uma fábrica, um país ou qualquer 
dispositivo, considerando-se qualquer intervalo de tempo. Esse 
cálculo, no entanto, é bem complexo e requer informações muito 
detalhadas. Por isso, no lugar da pegada de carbono, utiliza-se o fator 
de emissão de 2CO , que é definido como a massa emitida de 2CO  
por atividade. Uma pessoa, por exemplo, tem um fator de emissão de 

cerca de 800 gramas de 2CO  por dia, catabolizando açúcar 2( )nCH O  
e gordura 2( )nCH . 
a) Tomando por base os dois “combustíveis humanos” citados (açúcar 
e gordura), qual deles teria maior fator de emissão de 2CO , 
considerando-se uma mesma massa consumida? Justifique. 
b) Uma pessoa utiliza diariamente, em média, 150 gramas de gás 
butano 4 10( )C H  cozinhando alimentos. O fator de emissão de 2CO  
relativo a esse cozimento é maior, menor ou igual ao da catabolização 
diária do ser humano indicada no texto? Justifique. 

Resolução   
a) Considerando as equações dos metabolismos, temos: 
 

Açúcar: ( )2 2 2 2n
CH O nO nCO nH O+ ⎯⎯→ +  

Gordura: ( )2 2 2 2
3
2n

nCH O nCO nH O+ ⎯⎯→ +  

 
Como ambos os processos, a proporção é 1 de açúcar ou gordura : 1 
CO2, temos que quanto maior o número de mol de reagente 
catabolizado, maior quantidade de CO2 formado e maior o fator de 
emissão. 
O número de mol pode ser calculado como N = m/M, em que m é a 
massa de substância e M a massa molar. Assim, o número de mol (N) 
é inversamente proporcional à massa molar (M). 
Portanto, o maior fator de emissão é da gordura por apresentar 
massa molar menor (n ⋅14) que o açúcar (n ⋅30). 
 
b) A reação de combustão do butano pode ser escrita como: 
 

4 10 2 2 2
13 4 5
2

C H O CO H O+ ⎯⎯→ +  

 
1 mol C4H10  4 mols CO2 

58 g  4 ⋅ (44) g 
150 g  X 

 
2455 g COX =  

 
Assim, o fator de emissão será menor que o da catabolização diária 
humana (800 g de CO2, conforme o enunciado). 
 

 QUESTÃO 08  
A maturação e o amaciamento da carne bovina podem ser 
conseguidos pela adição de uma solução de cloreto de cálcio di-
hidratado na concentração de 0,18 mol por litro. Obtém-se um melhor 
resultado injetando-se 50 mililitros dessa solução em 1 quilograma de 
carne. Concentrações mais elevadas de cloreto de cálcio interferem no 
sabor e na textura da carne, comprometendo sua qualidade. 
a) Considerando o enunciado acima, que massa de cloreto de cálcio 
di-hidratado seria necessária para se obter o melhor resultado da 
maturação de 1 kg de carne bovina? 
b) Sabendo-se que o íon cálcio é quem ativa o sistema enzimático 
responsável pelo amaciamento da carne, caso o cloreto de cálcio di-
hidratado fosse substituído por cloreto de cálcio anidro, na mesma 
concentração (mol/L), o resultado obtido no processo seria o mesmo? 
Responda sim ou não e justifique sua resposta levando em conta 
apenas o aspecto estequiométrico dessa substituição. 

Resolução   
a) Conforme o enunciado, para 1 kg de carne são necessários 50 mL 
de solução 0,18 mol.L–1 de cloreto de cálcio di-hidratado (CaCl2.2H2O): 
 

0,18 mol CaCl2.2H2O  1000 mL 
X  50 mL 

 

X = 9.10–3 mol de CaCl2.2H2O 
 

Calculando a massa molar do CaCl2.2H2O, temos: 
 

MM = 40 + 2 × 35,5 + 2 × 18 = 147 g.mol–1. 
 

Assim, 
 

1 mol CaCl2.2H2O  147 g 
9.10-3 mol CaCl2.2H2O  Y 

 

Y = 1,323 g de CaCl2.2H2O 
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b) Sim, pois o responsável pela ativação do sistema enzimático é o íon 
cálcio. Como em ambos os sais (hidratado e anidro) a proporção entre 
o número de mols de sal e de íons cálcio é a mesma (1:1), ambos os 
sais terão a mesma eficiência. 
 

Cloreto de cálcio di-hidratado: 
 

CaCl2.2H2O →Cada 1 mol de sal forma 1 mol de Ca2+. 
 

Cloreto de cálcio anidro: 
 

CaCl2 → Cada 1 mol de sal forma 1 mol de Ca2+. 
 

 QUESTÃO 09  
Em 2012 foi comemorado o centenário da descoberta dos raios 
cósmicos, que são partículas provenientes do espaço. 
a) Os neutrinos são partículas que atingem a Terra, provenientes em 
sua maioria do Sol. Sabendo-se que a distância do Sol à Terra é igual 
a 111,5 x10 m , e considerando a velocidade dos neutrinos igual a 

83,0x10 m/s, calcule o tempo de viagem de um neutrino solar até a 
Terra. 
b) As partículas ionizam o ar e um instrumento usado para medir esta 
ionização é o eletroscópio. Ele consiste em duas hastes metálicas que 
se repelem quando carregadas. De forma simplificada, as hastes 
podem ser tratadas como dois pêndulos simples de mesma massa m 
e mesma carga q localizadas nas suas extremidades. O módulo da 

força elétrica entre as cargas é dado por 
2

2 ,e
qF k
d

=  sendo 

9 2 29x10 Nm /C .k =  Para a situação ilustrada na figura abaixo, qual é a 
carga q, se m = 0,004 g? 
 
Figura: 

 
Resolução   

a) Temos que: 
S Sv t
t v

Δ Δ
= ⇔ Δ =
Δ

 

Sendo v a velocidade dos neutrinos e SΔ  a distância por ele 
percorrida (distância Terra-Sol). Assim: 

11

8

1,5 10
3 10

t ⋅
Δ = ⇔

⋅
500 stΔ =  

b) Observe que podemos montar o seguinte diagrama de forças para 
a carga em equilíbrio: 

 

mg  

eF  

45°  T  

 
Como a única relação que nos interessa é entre o peso e a força 
elétrica, temos: 

2 2
2

2
E

tg45 1mg q mgdk mg q
F d k

° = = ⇔ = ⇔ = ⇔  

( )23 2
2 2 18

9

0,004 10 10 3 10 4 10
9 10

q q
− −

−⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ⇔ = ⋅ ⇔

⋅
92 10  Cq −= ⋅  

Observe que as cargas podem ser ambas negativas ou ambas 
positivas, uma vez que elas se repelem. 
 

 QUESTÃO 10  
Alguns tênis esportivos modernos possuem um sensor na sola que 
permite o monitoramento do desempenho do usuário durante as 
corridas. O monitoramento pode ser feito através de relógios ou 
telefones celulares que recebem as informações do sensor durante os 

exercícios. Considere um atleta de massa m 70kg=  que usa um tênis 
com sensor durante uma série de três corridas.  
a) O gráfico 1) abaixo mostra a distância percorrida pelo atleta e a 
duração em horas das três corridas realizadas em velocidades 
constantes distintas. Considere que, para essa série de corridas, o 
consumo de energia do corredor pode ser aproximado por 

METE C m t= , onde m é a massa do corredor, t é a duração da corrida 
e METC  é uma constante que depende da velocidade do corredor e é 

expressa em unidade de kJ
kg h

⎛ ⎞
⎜ ⎟⋅⎝ ⎠

. Usando o gráfico 2) abaixo, que 

expressa METC  em função da velocidade do corredor, calcule a 
quantidade de energia que o atleta gastou na terceira corrida. 
b) O sensor detecta o contato da sola do tênis com o solo pela 
variação da pressão. Estime a área de contato entre o tênis e o solo e 
calcule a pressão aplicada no solo quando o atleta está em repouso e 
apoiado sobre um único pé. 

 
Resolução   

a) A partir do gráfico 1) vemos que na corrida 3 o atleta percorreu uma 
distância de 7,5 kmsΔ = em 0,5 htΔ = . Portanto, sua velocidade 
(mantida constante e, portanto igual à sua velocidade média) foi de 
 

7,5 km
0,5 h

sv
t

Δ
= =
Δ

  ⇒   15 km/hv = . 
 

No gráfico 2) podemos encontrar a constante ( )METC v para a 
velocidade 15 km/hv = do corredor:  

 

kJ(15 km/h) 60 METC
kg h

=
⋅

. 

Conforme dito pelo enunciado, a quantidade de energia gasta pelo 
atleta na terceira corrida é dada pela expressão 

 

( )METE C v m t= ⋅ ⋅ , 
 

onde a massa do atleta vale 70 kgm = , e o tempo de prova é 
0,5 ht = . 

Portanto,  
kJ60 70 kg 0,5 hE

kg h
= ⋅ ⋅ ⇔

⋅
2100 kJE =  

 

b) Estimamos que a área de contato entre o tênis e o solo seja 
aproximadamente equivalente a um retângulo de dimensões 
25 cm 8 cm× , ou seja, equivalente a uma área de  

2 2 2200 cm 2 10  mA −≈ = ⋅ . 
Quando o atleta está em repouso e apoiado sobre um único pé a força 
aplicada sobre o solo é o seu próprio peso F m g= ⋅ . Dessa forma, a 
pressão p é definida pela força sobre a área de aplicação, que no 
caso é o valor estimado A . Portanto, 

 

F m gp
A A

⋅
= = ⇔

2
4 2

2 2

70 kg 10 m/s 3,5 10  kg/(m s )
2 10  m

p −

⋅
= = ⋅ ⋅

⋅
 

 

3 23,5 10  N/mp = ⋅  
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 QUESTÃO 11  
As nuvens são formadas por gotículas de água que são facilmente 
arrastadas pelo vento. Em determinadas situações, várias gotículas se 
juntam para formar uma gota maior, que cai, produzindo a chuva. De 
forma simplificada, a queda da gota ocorre quando a força 
gravitacional que age sobre ela fica maior que a força do vento 
ascendente. A densidade da água é ρágua = 1,0 × 103 kg/m3. 
a) O módulo da força, que é vertical e para cima, que certo vento 
aplica sobre uma gota esférica de raio r pode ser aproximado por 
Fvento = b r, com b = 1,6 × 10–3 N/m. Calcule o raio mínimo da gota para 
que ela comece a cair. 
b) O volume de chuva e a velocidade com que as gotas atingem o solo 
são fatores importantes na erosão. O volume é usualmente expresso 
pelo índice pluviométrico, que corresponde à altura do nível da água 
da chuva acumulada em um recipiente aberto e disposto 
horizontalmente. Calcule o impulso transferido pelas gotas da chuva 
para cada metro quadrado de solo horizontal, se a velocidade média 
das gotas ao chegar ao solo é de 2,5 m/s e o índice pluviométrico é 
igual a 20 mm. Considere a colisão como perfeitamente inelástica. 

Resolução   
a) De acordo com o enunciado, para que uma gota entre em queda, a 
força gravitacional (peso) deve ser maior do que a força do vento 
ascendente. 
 

 
 

Como devemos encontrar o valor mínimo para o raio da gota, 
trabalharemos com a situação limite de igualdade entre essas forças 
(iminência de entrar em movimento). 
 

( ) 34
3VENTOP F m g b r V g b r r g b r= ⇔ ⋅ = ⋅ ⇔ ρ ⋅ ⋅ = ⋅ ⇔ ρ ⋅ ⋅ π ⋅ ⋅ = ⋅  

 

Utilizando a aproximação 3π ≈  do início da prova: 
 

3

3

1,6 10
4 4 10 10

br
g

−⋅
= = ⇔

⋅ρ ⋅ ⋅ ⋅
42 10  mr −= ⋅  

 

b) A massa de água que ocuparia um volume determinado por um 
paralelepípedo de 1 metro quadrado de base e 20 mm de altura é: 
 

3 31,0 10 1 20 10 20 kgm V −= ρ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  
 

Utilizando agora o teorema do impulso para essa massa, vem que: 
 

20 0 2,5RESI Q m v= Δ = ⋅ Δ = ⋅ − ⇔ 50 N sRESI = ⋅  
 

 QUESTÃO 12  
Em agosto de 2012, a NASA anunciou o pouso da sonda Curiosity na 
superfície de Marte. A sonda, de Massa m = 1000 kg, entrou na 
atmosfera marciana a uma velocidade 0 6000 m/sv = . 
a) A sonda atingiu o repouso, na superfície de Marte, 7 minutos após a 
sua entrada na atmosfera. Calcule o módulo da força resultante média 
de desaceleração da sonda durante sua descida. 
b) Considere que, após a entrada na atmosfera a uma altitude 

0 125 km,h =  a força de atrito reduziu a velocidade da sonda para 
v = 4000 m/s quando a altitude atingiu h = 100 km. A partir da variação 
da energia mecânica, calcule o trabalho realizado pela força de atrito 
neste trecho. Considere a aceleração da gravidade de Marte, neste 
trecho, constante e igual a 2

marte 4 m/sg = . 
Resolução   

a) Utilizando o princípio fundamental da dinâmica: 
60001000
7 60R

vF m
t

Δ
= ⋅ = ⋅ ⇔

Δ ⋅
41,4 10  NRF ≈ ⋅  

 
b) De acordo com o enunciado temos que o trabalho da força de atrito 
equivale a variação de energia mecânica. Lembramos que a energia 

mecânica neste caso é a soma da energia cinética 
2

2
m v⎛ ⎞⋅

⎜ ⎟
⎝ ⎠

 com a 

energia potencial gravitacional ( )m g h⋅ ⋅ . Tomaremos como 
referencial para medida da energia potencial a superfície de Marte. 

2 2

2 2
f i

fat Mec f i
mv mvE mgh mgh

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
τ = Δ = + − + ⇔⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
3 2 3 2

3 5 3 510 4000 10 600010 10 4 10 10 10 1,25 10
2 2fat

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⋅
τ = + ⋅ ⋅ ⋅ − + ⋅ ⋅ ⋅ ⇔⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
101,01 10 Jfatτ = − ⋅  

 
 QUESTÃO 13  

A boa ventilação em ambientes fechados é um fator importante para o 
conforto térmico em regiões de clima quente. Uma chaminé solar pode 
ser usada para aumentar a ventilação de um edifício. Ela faz uso da 
energia solar para aquecer o ar de sua parte superior, tornando-o 
menos denso e fazendo com que ele suba, aspirando assim o ar dos 
ambientes e substituindo-o por ar vindo do exterior. 
a) A intensidade da radiação solar absorvida por uma placa usada 
para aquecer o ar é igual a 400 W/m2. A energia absorvida durante 1,0 
min por uma placa de 2 m2 é usada para aquecer 6,0 kg de ar. O calor 

específico do ar é J1000
kg°C

c = . Qual é a variação de temperatura 

do ar nesse período? 
b) A densidade do ar a 290 K é ρ = 1,2 kg/m3. Adotando-se um 
número fixo de moles de ar mantido a pressão constante, calcule a 
sua densidade para a temperatura de 300 K. Considere o ar como um 
gás ideal. 

Resolução   
a) Sendo a intensidade da radiação igual à razão entre a potência e a 
área da placa, temos: 
 

400 800 W
2

P PI P
A

= ⇔ = ⇔ =  
 

A potência, por sua vez, pode ser descrita como o quociente entre a 
energia absorvida (nesse caso, calor) e o intervalo de tempo: 
 

4800 4,8 10  J
60

Q QP Q
t

= ⇔ = ⇔ = ⋅
Δ

 
 

Como se trata de um calor do tipo sensível (proporciona variação de 
temperatura ao corpo), segue que: 
 

44,8 10 6,0 1000Q m c= ⋅ ⋅ Δθ ⇔ ⋅ = ⋅ ⋅ Δθ ⇔ 8 °CΔθ =  
 

b) Da definição de densidade, temos que: 
 

m mV
V

ρ = ⇔ =
ρ

 

Como a pressão se mantém constante, para uma dada massa m de ar 
temos, da Lei Geral dos Gases Perfeitos: 
 

1p 1 2

1

V p
T
⋅

= 2 1 2

2 1 2

m m
V

T T T
⋅ ρ ρ

⇔ = ⇔ 1 1
2

2

1,2 290
300

T
T

ρ ⋅ ⋅
ρ = = ⇔

3
2 1,16 kg/mρ =  

 
 QUESTÃO 14  

O prêmio Nobel de Física de 2011 foi concedido a três astrônomos 
que verificaram a expansão acelerada do universo a partir da 
observação de supernovas distantes. A velocidade da luz é 
c = 3 × 108 m/s. 
a) Observações anteriores sobre a expansão do universo mostraram 
uma relação direta entre a velocidade v de afastamento de uma 
galáxia e a distância r em que ela se encontra da Terra, dada por 
v = H r, em que H = 2,3 × 10–18 s–1 é a constante de Hubble. Em muitos 
casos, a velocidade v da galáxia pode ser obtida pela expressão 

0

cv Δλ
=

λ
, em que 0λ  é o comprimento de onda da luz emitida e Δλ  é 

o deslocamento Doppler da luz. Considerando ambas as expressões 
acima, calcule a que distância da Terra se encontra uma galáxia, se 

00,092Δλ = λ . 

VENTOF

P  
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b) Uma supernova, ao explodir, libera para o espaço massa em forma 
de energia, de acordo com a expressão E = mc2. Numa explosão de 
supernova foram liberados 3,24 × 1048 J, de forma que sua massa foi 
reduzida para mfinal = 4,0 × 1030 kg. Qual era a massa da estrela antes 
da explosão? 

Resolução   
a) Temos que: 
 

8
70

0 0

3 10 0,092 2,76 10  m/scv v⋅ ⋅ ⋅ λ⋅ Δλ
= = ⇔ = ⋅

λ λ
 

 
Assim: 
 

7 182,76 10 2,3 10v H r r−= ⋅ ⇔ ⋅ = ⋅ ⋅ ⇔ 251,2 10  mr = ⋅  
 
b) Sendo m a massa da supernova que foi convertida em energia, 
temos que: 
 

( )22 48 8 313,24 10 3 10 3,6 10  kgE m c m m= ⋅ ⇔ ⋅ = ⋅ ⋅ ⇔ = ⋅  
 
Assim, a massa inicial da supernova é dada por: 
 

31 31
inicial final 0,4 10 3,6 10m m m= + = ⋅ + ⋅ ⇔ 31

inicial 4,0 10  kgm = ⋅  
 

 QUESTÃO 15  
Uma forma alternativa de transmissão de energia elétrica a grandes 
distâncias (das unidades geradoras até os centros urbanos) consiste 
na utilização de linhas de transmissão de extensão aproximadamente 
igual a meio comprimento de onda da corrente alternada transmitida. 
Este comprimento de onda é muito próximo do comprimento de uma 
onda eletromagnética que viaja no ar com a mesma frequência da 
corrente alternada. 
a) Qual é o comprimento de onda de uma onda eletromagnética que 
viaja no ar com uma frequência igual a 60 Hz ? A velocidade da luz no 
ar é c = 3 × 108 m/s. 
b) Se a tensão na linha é de 500 kV e a potência transmitida é de 400 
MW, qual é a corrente na linha? 

Resolução   
a) Temos que: 
 

83 10 60c f= λ ⋅ ⇔ ⋅ = λ ⋅ ⇔ 65 10  mλ = ⋅  
 
b) Temos que: 
 

6 3500 10400 10P U ii= ⋅ = ⋅ ⋅ ⇔⇔ ⋅ 800 Ai =  
 

 QUESTÃO 16  
O efeito de imagem tridimensional no cinema e nos televisores 3D é 
obtido quando se expõe cada olho a uma mesma imagem em duas 
posições ligeiramente diferentes. Um modo de se conseguir imagens 
distintas em cada olho é através do uso de óculos com filtros 
polarizadores. 
a) Quando a luz é polarizada, as direções dos campos elétricos e 
magnéticos são bem definidas. A intensidade da luz polarizada que 
atravessa um filtro polarizador é dada por 2

0 cosI I= θ , onde 0I  é a 

intensidade da luz incidente e θ  é o ângulo entre o campo elétrico E  
e a direção de polarização do filtro. A intensidade luminosa, a uma 
distância d de uma fonte que emite luz polarizada, é dada por 

0
0 24

PI
d

=
π

, em que P0 é a potência da fonte. Sendo 0 24 WP = , calcule 

a intensidade luminosa que atravessa um polarizador que se encontra 
a d = 2 m da fonte e para o qual 60 .oθ =  
 

b) Uma maneira de polarizar a luz é por reflexão. Quando uma luz não 
polarizada incide na interface entre dois meios de índices de refração 
diferentes com o ângulo de incidência Bθ , conhecido como ângulo de 
Brewster, a luz refletida é polarizada, como mostra a figura ao lado. 
Nessas condições, 90o

B rθ + θ = , em que rθ  é o ângulo do raio 

refratado. Sendo 1 1,0n =  o índice de refração do meio 1 e 60o
Bθ = , 

calcule o índice de refração do meio 2. 

 
 

Resolução   
a) A intensidade luminosa, a uma distância de 2 m de uma fonte que 

emite luz polarizada, é dada por -20
0 2 2

24 0,5 W m
4 4 3 2

PI
d

= = = ⋅
π ⋅ ⋅

 

Já a intensidade da luz polarizada que atravessa um filtro polarizador 
é dada por  

2 2
0 cos 0,5 0,5I I= θ = ⋅ ⇔ 1 21,25 10  W mI −= ⋅ ⋅  

 
b) Como 90o

B rθ +θ = e 60o
Bθ = então 30o

rθ = . Calculamos o índice 
de refração do meio 2 através da Lei de Snell: 

1 2 2
3 1sen sen 1

2 2B rn n n⋅ θ = ⋅ θ ⇔ ⋅ = ⋅ ⇔ 2 3n =  

 
 QUESTÃO 17  

Cerca de 70% da superfície da Terra é coberta por água do mar e 
abaixo dessa superfície a água atinge uma profundidade média de 3,8 
quilômetros. Os ecossistemas marinhos abrigam grande 
biodiversidade, mas parte dela vem sendo ameaçada pela pesca 
predatória. Na tentativa de controlar o problema, medidas 
governamentais têm sido adotadas, como a proibição da pesca em 
período reprodutivo e a restrição do uso de redes de malhas finas. 
a) Como a proibição da pesca em período reprodutivo e como a 
restrição a redes de malhas finas minimizariam o problema da pesca 
predatória, contribuindo para a sustentabilidade da pesca? Explique. 
b) Monte uma cadeia alimentar típica dos oceanos, considerando a 
presença de quatro níveis tróficos. 

Resolução   
a) A pesca em período reprodutivo diminui as chances de ocorrência 
de reprodução dos peixes, seja pela diminuição da liberação de 
gametas por animais de ambos os sexos, como ocorre na maioria dos 
peixes ósseos, seja pela diminuição da disponibilidade de adultos 
férteis para acasalamento, como ocorre com peixes cartilaginosos. O 
uso de redes de malhas finas é altamente prejudicial para o 
desenvolvimento das espécies de peixes, pois os animais, tanto os 
adultos, maduros sexualmente, como os jovens, que ainda nem 
chegaram à idade adulta, são capturados em enorme quantidade. A 
proibição da pesca em período reprodutivo, bem como do uso de 
redes de malhas finas, minimizariam o problema da pesca predatória, 
pois, assim, um maior número de peixes conseguiria chegar à idade 
adulta, maduros sexualmente, o que favoreceria a sua reprodutividade 
e aumentaria a quantidade de animais disponíveis na temporada de 
pesca liberada. 
 
b) Uma cadeia alimentar oceânica que poderia ser demonstrada é: 
 
 Fitoplâncton 

(algas unicelulares) 
Zooplâncton 

(animais microscópicos) 
peixe onívoro peixe carnívoro.  

 
 QUESTÃO 18  

Um zoólogo recebeu um animal marinho encontrado em uma praia. Ao 
tentar identificá-lo com o auxílio de uma lupa, o pesquisador notou, na 
superfície corporal do animal, a presença de espinhos e de estruturas 
tubulares, identificadas como pés ambulacrais. 
a) Com base nesses elementos da anatomia externa, determine o filo 
a que pertence o animal em análise. Nomeie uma classe desse filo e 
dê um exemplo de um animal que a represente. 
b) Explique como ocorre a reprodução dos animais pertencentes a 
esse filo. 
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Resolução   
a) Os elementos de anatomia externa apresentados no enunciado, 
mais notadamente a observação de pés ambulacrais, levariam o 
zoólogo à conclusão de que se trata de um animal pertencente ao filo 
dos Echinodermata. As cinco classes possíveis para este filo são 
Classe Asteroidea (ex.: estrela do mar), Classe Echinoidea (ex.: ouriço 
do mar, bolacha da praia), Classe Ophiuroidea (ex.: ofiúros), Classe 
Crinoidea (ex.: lírios do mar) e Classe Holoturoidea (ex.: pepinos do 
mar). 
 
b) Os equinodermos são animais dióicos, isto é, encontram-se machos 
e fêmeas distintos. Sua fecundação é externa, através do lançamento 
na água do mar de anizogametas (espermatozóides e óvulos). Com a 
ocorrência da fecundação, o embrião rapidamente se desenvolve em 
um estágio larval ciliado, livre-natante, com morfologia distinta para 
cada grupo. O desenvolvimento é, portanto, indireto.  Alguns 
equinodermos, como as estrelas do mar, podem se reproduzir 
assexuadamente, através da fragmentação do corpo e posterior 
regeneração das partes perdidas nos fragmentos. 
 

 QUESTÃO 19  
Na Região Sudeste do Brasil as paineiras frutificam em pleno inverno, 
liberando suas sementes envoltas por material lanoso, como mostram 
as figuras abaixo. Tal fato está relacionado com o mecanismo de 
dispersão das sementes. 
 

  
 

(Foto à esquerda - Fonte: www.deverdecasa.com. Acessado em 19/12/2012. Foto à 
direita – Acervo pessoal.) 

 

a) Explique como ocorre a dispersão das sementes das paineiras e 
qual a importância da frutificação ocorrer no inverno da Região 
Sudeste. 
b) Diferentemente das paineiras, existem plantas que investem na 
produção de frutos carnosos e vistosos. 
De que maneira tal estratégia pode estar relacionada à dispersão das 
sementes dessas plantas? Explique. 

Resolução   
a) A dispersão das sementes das paineiras ocorre através do vento, 
fenômeno conhecido como Anemocoria. Elas são envoltas por um 
material lanoso que reduz sua densidade em relação ao ar. Desta 
maneira, correntes de vento conseguem transportar, com facilidade, 
estas sementes para regiões mais distantes, favorecendo a dispersão 
da espécie.  
Quanto à frutificação deste vegetal ocorrer em pleno inverno, na 
região Sudeste, demonstra uma vantagem adaptativa selecionada 
naturalmente durante os milhares de anos de evolução desta espécie. 
Isso porque é exatamente nesta estação do ano que há redução 
drástica do volume de chuvas na região supracitada do país, 
imperando a constante atuação de massas de ar seco que servirão 
como vias de transporte para as leves sementes das paineiras. 
 

b) Plantas que investem na produção de frutos carnosos e vistosos 
usam destes artifícios para atraírem animais dispersores (fenômeno 
conhecido como Zoocoria). Estes animais, atraídos pelas belas cores 
e/ou perfumes de alguns frutos e, principalmente, atraídos pelo 
alimento que estas estruturas vegetais disponibilizam, acabam 
ingerindo as sementes unidas às partes comestíveis do fruto. Como as 
sementes não são digeridas no trato digestório desses animais 
(pássaros, macacos, morcegos etc), elas acabam saindo intactas, 
juntamente com as fezes, algumas horas depois, quando o animal, 
provavelmente, já se encontra em uma região distante da árvore-mãe. 
Assim, a dispersão da espécie também é garantida. 
 
 
 
 
 
 
 

 QUESTÃO 20  
Os tubarões e os golfinhos são semelhantes quanto ao formato 
corpóreo, como pode ser notado nas figuras abaixo. Tal semelhança, 
no entanto, não reflete proximidade filogenética. 
 

 
 

 
 

(Fonte: www.cienciahoje.uol.com.br. Acessado em 5/12/2012. 
Fotos de Terry Goss e Jeff Kraus.) 

 
a) Dado que a semelhança apontada entre os tubarões e os golfinhos 
não pode ser explicada por ancestralidade comum, a que ela se deve? 
Explique o processo que originou tal semelhança. 
b) Diferencie os tubarões dos golfinhos quanto ao sistema respiratório 
e quanto à estrutura do coração. 

Resolução   
a) A semelhança observada na forma do corpo de golfinhos e tubarões 
se deve a um processo chamado de convergência adaptativa. 
Organismos distantemente aparentados que vivem no mesmo 
ambiente podem estar submetidos a pressões seletivas semelhantes. 
Como os “desafios ambientais” enfrentados por estes organismos são 
os mesmos, as “soluções” selecionadas pelo processo de seleção 
natural podem ser as mesmas, levando a produção de organismos 
com características convergentes – semelhantes, mas que não são 
herdadas a partir de um ancestral comum exclusivo. 
 
b) Os tubarões pertencem à classe Chondricties. São peixes, portanto. 
Com isso, apresentam um sistema respiratório branquial, adequado 
para as trocas gasosas entre o sangue e a água, meio no qual esses 
animais estão imersos. O coração desses animais tem sua estrutura 
composta por apenas duas câmaras (coração bicavitário): um átrio 
que recebe o sangue venoso proveniente dos tecidos e o desloca até 
um ventrículo, que ejeta o sangue do coração até os arcos branquiais, 
onde é reoxigenado. 
Já os golfinhos são mamíferos cetáceos (como as baleias). Embora 
vivam em ambiente aquático, os cetáceos exibem características 
fisiológicas de seus ancestrais terrestres. Isto fica evidente quando 
notamos, nesses animais, a presença de respiração pulmonar, com 
um orifício respiratório (também chamado de espiráculo) deslocado 
para a região medial superior do crânio. A organização geral do 
coração desses animais é semelhante àquela dos outros mamíferos: 
um coração tetracavitário. Esta arquitetura do coração conta com dois 
átrios, direito e esquerdo, que recebem sangue venoso e arterial, 
respectivamente. Além disso, apresenta dois ventrículos, direito e 
esquerdo, que recebem sangue proveniente dos respectivos átrios. 
Assim, o ventrículo direito ejeta sangue venoso para a artéria 
pulmonar, a fim de ser reoxigenado, enquanto o ventrículo esquerdo 
ejeta sangue para a artéria aorta, a fim de oxigenar os tecidos. 
Dessa forma, enquanto em tubarões temos respiração branquial, em 
golfinhos temos respiração pulmonar. Enquanto nos tubarões nota-se 
um coração com duas cavidades, o coração de golfinhos apresenta 
quatro cavidades. 
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 QUESTÃO 21  
Os fungos são organismos eucarióticos heterotróficos unicelulares ou 
multicelulares. Os fungos multicelulares têm os núcleos dispersos em 
hifas, que podem ser contínuas ou septadas, e que, em conjunto, 
formam o micélio. 
a) Mencione uma característica que diferencie a célula de um fungo de 
uma célula animal, e outra que diferencie a célula de um fungo de uma 
célula vegetal. 
b) Em animais, alguns fungos podem provocar intoxicação e doenças 
como micoses; em plantas, podem causar doenças que prejudicam a 
lavoura, como a ferrugem do cafeeiro, a necrose do amendoim e a 
vassoura de bruxa do cacau. Entretanto, os fungos também podem ser 
benéficos. Cite dois benefícios proporcionados pelos fungos. 

Resolução   
a) Uma diferença que pode ser citada entre a célula de um fungo e a 
célula de um animal é a presença de uma parede celular quitinosa 
na primeira, abrangendo toda a célula, inclusive a membrana 
plasmática fosfolipídica. A célula animal possui, apenas, a membrana 
plasmática fosfolipídica como envoltório protetor e não apresenta 
qualquer tipo de parede celular. 
Já uma diferença que pode ser apresentada entre a célula de um 
fungo e a célula de um vegetal é a presença do glicogênio como 
carboidrato de reserva energética nas células fúngicas, enquanto nas 
células vegetais, o carboidrato que exerce mesma função é o amido.  
É importante ressaltar que ambas as células, fungos e plantas, 
apresentam parede celular, porém há diferença em relação à natureza 
química da mesma. Nos fungos, como citado, esta parede é composta 
pelo carboidrato quitina, enquanto nas plantas, a parede celular é 
composta por celulose, também um carboidrato. 
É importante enfatizar que o vestibulando não deveria citar a presença 
de cloroplastos, organoides fotossintetizantes das células vegetais, 
como diferença para as células fúngicas, que realmente não os 
possuem. Isto porque a Unicamp não discriminou que tipo de célula 
vegetal está sendo comparada e, portanto, devemos lembrar que 
existem algumas células em plantas que também não apresentam 
cloroplastos, como as células da epiderme foliar (exceto células-
guarda). 
 

b) Os benefícios proporcionados pelos fungos podem ser observados 
em diversas áreas da Biologia, bem como nas indústrias alimentícia, 
farmacêutica, agrícola etc. 
Ecologicamente falando, dependemos dos fungos como 
decompositores e recicladores da matéria orgânica. 
Em áreas agrícolas, o terreno é altamente beneficiado quando da 
presença das micorrizas, associações harmônicas entre hifas de 
fungos e raízes de plantas que aumentam a superfície de fertilização 
do solo. 
Na indústria alimentícia, devemos lembrar dos fungos comestíveis, 
presentes em queijos como Roquefort e Gorgonzola. Fungos do 
gênero Aspergillus são muito usados na fabricação de refrigerantes 
para produzir ácido cítrico das colas. Trufas e pantorras são corpos de 
frutificação comestíveis de alguns ascomicetos. Algumas pessoas 
ainda utilizam leveduras (fungos unicelulares fermentadores) para 
produção de algumas bebidas alcoólicas e para o crescimento de 
massas de pães ou bolos. A levedura Saccharomyces cerevisae é o 
mais importante de todos os fungos cultiváveis. 
Finalmente, na indústria farmacêutica, alguns fungos são utilizados na 
produção de antibióticos essenciais no tratamento de infecções 
bacterianas, como é o caso do Penicillium, fungo do qual foi extraída a 
substância precursora para a fabricação do medicamento Penicilina. 
Ainda na área médica, atualmente foi descoberto que um composto 
extraído do esporão do centeio, nome dado ao fungo devido à planta 
que o mesmo parasita, pode ser utilizado para reduzir a pressão 
sanguínea e interromper sangramento materno após o parto. 
 

 QUESTÃO 22  
A história da doença de Chagas se inicia com uma tripla descoberta, 
ocorrida no interior de Minas Gerais. Em abril de 1909, Carlos Chagas 
(1878-1934) comunicou ao mundo científico a descoberta de uma 
nova doença humana. O agente causal da doença e seu vetor também 
haviam sido por ele identificados, ao final de 1908. A descoberta de 
Chagas, considerada única na história da medicina, constitui um 
marco decisivo na história da ciência e da saúde brasileiras, trazendo 
uma contribuição inovadora ao campo emergente da medicina tropical 
e dos estudos sobre as doenças parasitárias transmitidas por insetos. 
A doença de Chagas ainda preocupa, principalmente os moradores de 
Abaetetuba, no nordeste do Pará. De acordo com a Secretaria de 

Saúde do Pará, só em agosto deste ano foram registrados 18 casos 
na região associados ao consumo de açaí. No total, 365 casos foram 
contabilizados de janeiro a agosto de 2012. Nas regiões Sul e Sudeste 
do Brasil, a transmissão dessa doença já foi relacionada ao consumo 
de garapa. 
a) Indique o agente causal da doença de Chagas e seu vetor descritos 
pelo pesquisador em 1908-1909. Explique a forma de transmissão 
dessa doença para humanos descrita por Chagas. 
b) Explique como o consumo de açaí ou de garapa pode transmitir 
essa parasitose. Como seria possível impedir essa via de transmissão 
ao consumir esses alimentos? 

Resolução   
a) O agente causal da doença de Chagas é o Trypanosoma cruzi, um 
protozoário mastigóforo (do antigo grupo Flagelatta). Seu vetor no 
Brasil é o inseto conhecido como “barbeiro”. Os “barbeiros” são 
insetos da classe Hemíptera (percevejos e afins) pertencentes aos 
gêneros Triatoma (mais comum) e Panstrogylus (menos frequente). 
Estes insetos têm hábito hematófago, e se alimentam através da 
introdução de seu aparelho bucal na pele de um humano. 
Concomitante à picada, ocorre a defecação do barbeiro, e suas fezes 
contém parasitas. A retirada do aparelho bucal da pele leva o humano 
picado a uma leve sensação de coceira ou ardor. Ao coçar a lesão, o 
humano involuntariamente introduz os parasitas na lesão, a partir da 
qual os parasitas acessam o sistema circulatório do humano, agora 
infectado. 
 

b) A transmissão de tripanossomídeos através do consumo de 
alimentos como açaí e caldo de cana (garapa) é uma possibilidade 
que até pouco tempo se imaginava pouco provável. No entanto, o 
número de casos de doença de Chagas associada a esse tipo de 
transmissão vem crescendo na literatura nos últimos anos. 
Certamente, a transmissão se dá pela penetração do parasita, 
presente nos alimentos a partir dos excrementos ou do próprio vetor, 
macerado com o açaí ou a cana de açúcar, no epitélio bucal do 
homem. Pode-se impedir essa possibilidade de transmissão de forma 
efetiva através do controle da presença de vetores da doença junto 
aos vegetais frescos utilizados para preparação da polpa de açaí e da 
garapa. 
 

 QUESTÃO 23  
Para determinada espécie de planta, a cor das pétalas e a textura das 
folhas são duas características monogênicas de grande interesse 
econômico, já que as plantas com pétalas vermelhas e folhas rugosas 
atingem alto valor comercial. Para evitar o surgimento de plantas com 
fenótipos indesejados nas plantações mantidas para fins comerciais, é 
importante que os padrões de herança dos fenótipos de interesse 
sejam conhecidos. A simples análise das frequências fenotípicas 
obtidas em cruzamentos controlados pode revelar tais padrões de 
herança. No caso em questão, do cruzamento de duas linhagens 
puras (homozigotas), uma composta por plantas de pétalas vermelhas 
e folhas lisas (P1) e outra, por plantas de pétalas brancas e folhas 
rugosas (P2), foram obtidas 900 plantas. Cruzando as plantas de F1, 
foi obtida a geração F2, cujas frequências fenotípicas são 
apresentadas no quadro a seguir. 
 

Cruzamento Descendentes 

P1 x P2 900 plantas com pétalas vermelhas e folhas 
lisas (F1) 

F1 x F1 

900 plantas com pétalas vermelhas e folhas 
lisas; 300 com pétalas vermelhas e folhas 
rugosas; 300 com pétalas brancas e folhas 
lisas; e 100 com pétalas brancas e folhas 
rugosas (F2) 

 

a) Qual é o padrão de herança da cor vermelha da pétala? E qual é o 
padrão de herança do fenótipo rugoso das folhas? Justifique. 
b) Qual é a proporção do genótipo duplo-heterozigoto (genótipo 
heterozigoto para os dois locos gênicos) em F2? Justifique. 

Resolução   
a) O texto da questão enfatiza que o primeiro cruzamento (P1 x P2) 
ocorre entre plantas homozigotas, ou seja, plantas que apresentam 
alelos iguais, localizados em cromossomos homólogos diferentes 
(segregação independente), para determinação da cor das pétalas e 
textura das folhas. Desse modo, sendo a planta P1 composta por 
pétalas vermelhas e folhas lisas e a planta P2, composta por pétalas 
brancas e folhas rugosas, o vestibulando conclui quais dos fenótipos 
são dominantes, e quais são recessivos, analisando a descendência 
F1 do cruzamento P1 x P2.  
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Para a cor das pétalas a planta P1 poderá, apenas, doar o gene que 
codifica para a cor vermelha, enquanto a planta P2 doará, apenas, o 
gene que codifica para a cor branca. Para a textura das folhas, a 
planta P1 só poderá passar para seus descendentes o alelo que 
determina textura lisa, enquanto a planta P2 transmitirá, somente, o 
alelo determinante da textura rugosa. Os alelos que codificam para 
os fenótipos manifestantes, nas plantas da geração F1, serão 
aqueles considerados dominantes. 
No caso, como a geração F1 foi composta, em sua totalidade, por 
plantas com pétalas vermelhas e folhas lisas, pode-se concluir que os 
caracteres “pétala vermelha” e “folha lisa” são de padrão dominante 
e, portanto, os caracteres “pétala branca” e “folha rugosa” são de 
padrão recessivo.  
Para demonstração da resposta vamos utilizar B e b como os genes 
dominante (pétala vermelha) e recessivo (pétala branca), 
respectivamente, para determinação da cor das pétalas. De mesmo 
modo, usaremos R e r como genes dominante (folha lisa) e recessivo 
(folha rugosa), respectivamente, para determinação da textura das 
folhas. 
O cruzamento P1 x P2, bem como a sua descendência F1, podem, 
agora, serem demonstrados como: 

 

(P1) BBRR X bbrr (P2) 
 

(F1) BbRr 
 

Observe que, como explicado anteriormente, a planta P1 só poderá 
transmitir os genes B (pétala vermelha) e R (folha lisa) para seus 
descendentes, enquanto a planta P2 só transmitirá os genes b (pétala 
branca) e r (folha rugosa) para os mesmos descendentes. Portanto, 
todas as plantas esperadas em F1 devem apresentar o genótipo 
BbRr, ou seja, com pétalas vermelhas e folhas lisas, porém, agora, 
heterozigotas. 
 

b) A tabela abaixo representa os possíveis descendentes obtidos do 
cruzamento entre as plantas da geração F1, a partir da análise dos 
gametas que ambas produzem (BR, Br, bR, br): 
 

F1 X F1 BR Br bR br 
BR BBRR BBRr BbRR BbRr 
Br BBRr BBrr BbRr Bbrr 
bR BbRR BbRr bbRR bbRr 
br BbRr Bbrr bbRr Bbrr 

 

De acordo com esta tabela, pode-se observar que a proporção do 
genótipo duplo-heterozigoto (BbRr), em F2, é de 4 descendentes em 
16 possíveis ou, simplesmente, 25%. 
 

 QUESTÃO 24  
A endotermia surgiu ao longo da evolução como uma importante 
estratégia de sobrevivência. A rapidez na resposta a estímulos 
externos garante aos endotérmicos uma relevante vantagem 
adaptativa em relação aos ectotérmicos. Alguns estudos teóricos têm 
estimado, por exemplo, que o homem seria pelo menos dez vezes 
mais lento se não fosse capaz de manter sua temperatura corpórea 
constante e relativamente alta (em torno de 37 C ). Por outro lado, o 
consumo de energia de um animal endotérmico é muito maior do que 
o de um animal ectotérmico de igual tamanho e peso. 
a) Compare o comportamento de um mamífero e o de um lagarto em 
duas situações que permitam demonstrar as vantagens evolutivas 
associadas à endotermia. 
b) A energia necessária para um vertebrado endotérmico manter seu 
metabolismo é fornecida pelos alimentos. O amido é uma importante 
fonte energética e está presente em vários alimentos. Explique como 
ocorre a digestão do amido e indique quais são as menores moléculas 
resultantes dessa digestão. 

Resolução   
a) Os lagartos são ectotérmicos, o que significa que não são 
encontrados, nesses organismos, mecanismos fisiológicos de 
manutenção da temperatura corpórea constante. Dessa forma, a 
ectotermia faz com que grande parte das atividades diárias de um 
lagarto esteja relacionada a comportamentos que visam manter-se 
num ambiente com temperatura adequada à sua sobrevivência. É 
comum, portanto, observarmos, ao longo da manhã, lagartos (assim 
como outros répteis) expostos ao sol, numa tentativa de “se 
esquentar”. Os mamíferos, endotérmicos, conseguem utilizar o calor 
corporal para manter sua temperatura adequada, perdendo calor 
apenas na medida do necessário. Por isso, não se observa, em 
mamíferos, comportamento semelhante ao “banho de sol” necessário 

aos lagartos todas as manhãs. Os mamíferos, ao regular 
fisiologicamente sua temperatura corporal, podem mais rapidamente 
estar disponíveis para comportamentos como o de forrageamento, 
côrte, defesa ou demarcação de território, em comparação com um 
lagarto. 
A endotermia permite ainda, a alguns mamíferos, explorar seus 
hábitats no período noturno. Nesse período, com a diminuição da 
temperatura ambiente, os mamíferos podem manter seu metabolismo 
elevado, devido aos mecanismos fisiológicos que empregam para 
reter o calor gerado pelo seu próprio corpo. Com isso, a atividade 
noturna, com a exploração de nichos ecológicos que não estão 
disponíveis aos animais exclusivamente diurnos, é mais efetiva para 
esses animais. Já os lagartos, ectotérmicos, têm sua temperatura 
corporal diminuída a noite, acompanhando a temperatura ambiental. 
Com isso, seu nível de atividade nesse período do dia é extremamente 
baixo. 
 

b) O amido é um polissacarídeo formado pela junção de moléculas de 
glicose. Pode apresentar duas formas, a amilopectina, um tipo de 
amido cuja cadeia é ramificada, ou a amilose, com cadeia simples. Em 
qualquer caso, o amido é quebrado através de hidrólises catalisadas 
por enzimas conhecidas como α-amilases. As α-amilases atuam 
catalisando a quebra das ligações glicosídicas α-1,4 nas moléculas de 
amido, resultando na produção, majoritariamente, de um dissacarídeo 
chamado maltose. A ação de α-amilases pode ser observada na boca 
(amilase salivar) e no duodeno (amilase pancreática). A maltose 
resultante da quebra do amido, um dissacarídeo, não é 
suficientemente pequena para ser absorvida. Num conjunto de células 
especializadas do epitélio duodenal, camada de borda em escova, 
verifica-se a presença de uma enzima chamada maltase, que atua 
catalisando a quebra da maltose em duas moléculas de glicose. Este 
monossacarídeo, a menor molécula resultante da digestão do amido, 
pode, enfim, ser absorvido pelo epitélio do duodeno e atingir a 
corrente sanguínea. 
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