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As fórmulas necessárias para a resolução de algumas questões são fornecidas no próprio enunciado – leia com atenção. Quando necessário, use: 
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QUÍMICA 
 

 
 QUESTÃO 01   

A figura abaixo apresenta três ilustrações cômicas que remetem a 
interferências antropogênicas no meio ambiente, que podem levar a 
consequências trágicas que inviabilizariam a continuidade de vida na 
Terra. 

 
a) Dê o nome do problema ambiental enfatizado em cada uma das 
situações A, B e C, retratadas na figura. 
b) Dos problemas ambientais apontados na figura, identifique o que 
está, atualmente, mais em evidência e indique uma possível solução 
para minimizá-lo. 

 
 

Resolução   
a) A: Aquecimento global. Problema ambiental percebido pela 
alusão ao derretimento das calotas polares, prejudicando a fauna polar 
(representada pelo urso polar e pelo pinguim em pequenos pedaços 
de gelo). 
    B: Buraco na camada de ozônio. Problema ambiental identificado 
pela utilização de um aerossol (famoso pela antiga utilização de gases 
destruidores da camada de ozônio como os CFC´s ou HCFC´s) 
provocando um buraco em uma camada gasosa superior. Também 
colabora o fato do sol queimar o dragão pelo buraco, representando os 
raios ultravioleta que deixam de ser filtrados pela camada de ozônio.  
    C: Chuva ácida. Problema ambiental percebido pela corrosão do 
automóvel e pelas gotas de chuva caindo.  
b) O problema ambiental que está em maior evidência é o 
aquecimento global. Para se ter uma ideia de sua evidência, esse 
tema foi a pauta principal da COP21, a Conferência da ONU Sobre 
Mudança Climática, realizada em Paris, no final do ano passado. 
Quanto a minimização do aquecimento global, embora a questão 
requisite a apresentação de uma possível solução, várias podem ser 
indicadas como, por exemplo: 
- substituição de combustíveis fósseis por biocombustíveis, como o 
etanol e o biodiesel; 
- diminuição do uso de combustíveis fósseis através de medidas como 
a regulagem de motores e o estímulo ao transporte público e outros 
alternativos, como por exemplo, o uso ciclovias; 
- utilização de sistemas para controle de gases estufa em indústrias; 
- ampliação de geração de energia através de fontes renováveis como 
a eólica, a solar e a geotérmica; 
- promover o reflorestamento de áreas devastadas. 
 

 
 

 QUESTÃO 02   
De modo simplificado, pode-se dizer que o parâmetro 2VO máximo 
representa a capacidade orgânica máxima de um indivíduo absorver, 
transportar e utilizar o oxigênio do ar atmosférico para a produção de 
energia via aeróbia. Esse parâmetro pode ser informado para um 
indivíduo como um todo ( mL 2 / minO ) ou por massa corporal 
( mL 2 /O kg min ). O gráfico a seguir mostra valores médios de 2VO  
máximo para várias faixas etárias, para homens (H) e mulheres (M), 
ativos (A) e sedentários (S). As faixas etárias são: 1 (15 a 24 anos), 2 
(25 a 34 anos), 3 (35 a 44 anos), 4 (45 a 54 anos), 5 (55 a 64 anos) e 
6 (65 a 74 anos). 

 

a) Na maioria das competições esportivas, homens e mulheres são 
separados por se considerar que eles não competiriam em igualdade. 
No entanto, de acordo com as informações fornecidas, existiria alguma 
condição em que homens e mulheres teriam a mesma capacidade 
orgânica máxima de absorver, transportar e utilizar o oxigênio do ar 
atmosférico, por massa corporal, para a produção da energia via 
aeróbia? Justifique. 
b) Considere uma mulher ativa, que pesa 58kg e que se encontra na 
faixa etária 4. De acordo com a figura, se essa mulher se exercitar em 
seu 2VO máximo, ao final de uma hora quantos gramas de gás 
oxigênio ela terá utilizado? Considere o volume molar do oxigênio 
igual a −125Lmol . 

 
 

Resolução   
a) Sim, pelo gráfico é possível verificar que homens e mulheres com 
faixas etárias diferentes apresentam a mesma capacidade orgânica 
máxima de absorver, transportar e utilizar o oxigênio do ar 
atmosférico, por massa corporal, como por exemplo: mulher ativa (MA) 
na faixa etária 1 ou 2 com homem ativo (HA) na faixa etária 5 ou 
mulher sedentária (MS) na faixa 1 com homem sedentário (HS) na 
faixa 4. Um outro exemplo é na faixa etária 5, onde mulheres ativas 
(MA) e homens sedentários (HS) apresentam capacidades orgânicas 
semelhantes. 
b) Através do gráfico, temos para mulher ativa (MA) na faixa 4:  

=2 32 / .minVO mL kg  
I) Cálculo do volume de 2O para a massa da mulher: 

32 / minmL   1kg  
X  58kg  

= ⇒ =32.58 1856 / minX X mL  
 

II) Cálculo do volume de 2O para 1h  ( 60min ): 
1856mL   1min  

Y  60min  
= ⇒ =1856.60 111360  ou 111,36LY Y mL  

 

III) Cálculo da massa de 2O , sabendo que sua massa molar é 
−= = 1

2( ) 2.16 32 .M O g mol  (consultando a Tabela Periódica fornecida) 

e o volume molar de −125Lmol : 
32g   25L  

m  111,36L  

= ⇒ =
111,36.32 142,54

25
m m g  

 

 
 

 QUESTÃO 03   
Já faz parte do folclore brasileiro alguém pedir um “prato quente” na 
Bahia e se dar mal. Se você come algo muito picante, sensação 
provocada pela presença da capsaicina (fórmula estrutural mostrada a 
seguir) no alimento, logo toma algum líquido para diminuir essa 
sensação. No entanto, nem sempre isso adianta, pois logo em seguida 
você passa a sentir o mesmo ardor. 

HO

OCH3

N
H

CH3

O

CH3

 
a) Existem dois tipos de pimenta em conserva, um em que se usa 
vinagre e sal, e outro em que se utiliza óleo comestível. Comparando-
se os dois tipos, observa-se que o óleo comestível se torna muito mais 
picante que o vinagre. Em vista disso, o que seria mais eficiente para 
eliminar o ardor na boca provocado pela ingestão de pimenta: vinagre 
ou óleo? Justifique sua escolha baseando-se apenas nas informações 
dadas. 
b) Durante uma refeição, a ingestão de determinados líquidos nem 
sempre é palatável; assim, se o “prato quente” também estiver muito 
salgado, a ingestão de leite faz desaparecer imediatamente as duas 
sensações. Baseando-se nas interações químicas entre os 
componentes do leite e os condimentos, explique por que ambas as 
sensações desaparecem após a ingestão do leite. Lembre-se que o 
leite é uma suspensão constituída de água, sais minerais, proteínas, 
gorduras e açúcares. 
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Resolução   
a) O óleo é mais eficiente para eliminar o ardor na boca provocado 
pela pimenta, pois, conforme o enunciado, a água não consegue 
eliminar o ardor, sendo então a capsaicina pouco solúvel nesta. Além 
disso, o enunciado do item a também afirma que a pimenta que utiliza 
óleo é mais picante que aquela que utiliza água e vinagre, podendo-se 
concluir que o óleo solubiliza melhor a capsaicina. Pela estrutura da 
capsaicina fornecida, também é possível perceber que ela tem maior 
caráter apolar, como o óleo. 
b) O leite faz desaparecer ambas sensações, pois contém água (polar) 
que dissolve o sal e contém gordura (apolar) capaz de solubilizar a 
capsaicina, responsável pelo ardor. 
 

 
 

 QUESTÃO 04   
A natureza fornece não apenas os insumos como também os 
subsídios necessários para transformá-los, de acordo com as 
necessidades do homem. Um exemplo disso é o couro de alguns 
peixes, utilizado para a fabricação de calçados e bolsas, que pode ser 
tingido com corantes naturais, como o extraído do crajiru, uma planta 
arbustiva que contém o pigmento natural mostrado nos equilíbrios 
apresentados a seguir. Esse pigmento tem a característica de mudar 
de cor de acordo com o pH. Em pH baixo, ele tem a coloração 
vermelha intensa, que passa a violeta à medida que o pH aumenta.  

 
a) Complete o desenho no espaço de resolução, preenchendo os 
retângulos vazios com os símbolos +H  ou −OH , de modo a 
contemplar os aspectos de equilíbrio ácido-base em meio aquoso, de 
acordo com as informações químicas contidas na figura acima. 
b) Dentre as espécies I, II e III, identifique aquela(s) presente(s) no 
pigmento com coloração violeta e justifique sua escolha em termos de 
equilíbrio químico. 

 
 

Resolução   
a) No equilíbrio apresentado, a estrutura central apresenta dois grupos 
funcionais característicos da função fenol (hidroxila ligada em anel 
aromático), de caráter ácido. Na transformação da II para a estrutura I, 
existe a perda da função fenol devido à desprotonação da hidroxila 
localizada à esquerda. Essa desprotonação só pode ser causada pela 
adição de −OH , que reage com o hidrogênio da hidroxila formando 
água e provocando uma alteração nas ligações  da  e s trutura  a tra vés  
de um fenômeno de ressonância eletrônica. De modo similar, a 
transformação da estrutura I na estrutura II ocorre com a protonação 
da cetona (carbonila entre carbonos), ou seja, precisa da adição de 
íons +H . O processo em questão pode ser visualizado na figura a 
seguir: 

OO

OA

OH

OCH3

OCH3

OCH3

H

OO

OA

OH

OCH3

OCH3

OCH3

OH

H

H OH

Estrutura II

Estrutura III

 

 

O mesmo fenômeno ocorre na transformação entre as estruturas II e 
III, conforme mostra a figura a seguir: 
 

OHO

OA

O

OCH3

OCH3

OCH3

OHH

OHO

OA

O

OCH3

OCH3

OCH3

H

H OH

Estrutura II

Estrutura III

 
 
Logo, o preenchimento da figura na folha de respostas deve ficar: 

H+

H+

OH-

OH-
 

b) As espécies de coloração violeta são a I e a III. Segundo o 
enunciado, a coloração violeta é obtida quando o pH aumenta, ou 
seja, quando aumenta a concentração de íons −OH . Com o aumento 
da concentração desse íon, o equilíbrio entre I e II se desloca para a 
esquerda, levando a uma maior formação de I. Já o equilíbrio entre II e 
III se desloca para a direita, levando a uma maior formação de III. 
 

 
 

 QUESTÃO 05   
A 2,5-dimetoxi-4-bromoanfetamina, DOB, é um potente alucinógeno 
comercializado dentro de cápsulas, em doses de 1,5 mg. Essa 
quantidade é tão pequena que a droga é conhecida como “cápsula do 
vento” ou “cápsula da morte”. A literatura não traz informações sobre 
valores de dose letal, mas a ingestão de duas cápsulas da droga tem 
grandes chances de levar o usuário a uma overdose. 
a) Se o volume interno da cápsula em que se comercializa a droga é 
de 1,0 cm3, quanto vale a relação / mDOB arm no interior da cápsula? 
Considere desprezível o volume ocupado pelo DOB sólido, considere 
a pressão interna de 100.000 Pa e a temperatura de 25 °C. 
b) Imagine que um indivíduo ingere uma cápsula contendo 1,5 mg de 
DOB, ao mesmo tempo em que outro indivíduo ingere um comprimido 
contendo 10 mg de ecstasy. Baseando-se apenas no fato de que a 
meia-vida do DOB no organismo é de 12 horas e a do ecstasy é de 1,5 
horas (uma hora e meia), qual dos dois indivíduos teria maior 
massa do princípio ativo da droga após 12 horas? Na figura 
apresentada no espaço para resolução, construa as curvas de 
decaimento das duas drogas no organismo para justificar sua 
resposta. 
 

Dados: 
DOBm (massa de DOB); 

arm (massa de ar no interior da cápsula); 

massa molar do ar 129 g mol−= , 
3 1 18,3 Pa m  K  molR − −= , 

/ K 273 / °CT t= + . 
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Resolução   
a) Para calcular a massa de ar, podemos utilizar a fórmula: 

. Sendo , temos: . 

Dados no enunciado: , , 
 e a massa molar do ar . 

 
Substituindo: 
 

 

Assim, temos a razão: 
 

 

 

b) A meia vida é o tempo necessário para que a quantidade de 
substância se reduza à metade. Assim, em 12 horas: 
 

• Para o indivíduo que ingeriu DOB, temos uma meia-vida: 
 

 
 

• Para o indivíduo que ingeriu ecstasy, temos 12h/1,5h = 8 meias-
vidas: 

 

 

Construindo a curva de decaimento: 
 

 
 

Portanto, o indivíduo que ingeriu DOB terá maior massa de princípio 
ativo após 12h. 
 

 
 

 QUESTÃO 06   
Na indústria química moderna, a economia percentual de átomos tem 
uma forte componente ambiental, sendo, inclusive, um aspecto muito 
mais importante que o rendimento percentual, que tem uma 
componente mais econômica. A hidrazina ( ), um poderoso 
combustível para foguetes, pode ser obtida por diferentes reações de 
síntese, duas das quais estão representadas pelas equações químicas 
abaixo: 
 

  (1) 

  (2) 

 

a) Imagine que você deve orientar a cúpula administrativa de uma 
indústria a utilizar uma dessas duas sínteses. Com base na maior 
economia percentual de átomos, qual seria a sua sugestão? Mostre 
que sua sugestão é a melhor opção. 
b) Considere que, numa síntese de hidrazina, partindo-se de 2 mols 
de amônia e excesso do outro reagente, tenham sido obtidos 14 g de 
hidrazina. Considerando-se que o rendimento percentual da reação, 
nesse caso, foi maior que a economia percentual de átomos, qual 
processo de síntese foi utilizado, o 1 ou o 2? Justifique. 
 
Dados: 
 

 ,  

levando-se em conta apenas a estequiometria da reação; 
 

 

 
 

Resolução   
a) Primeiramente podemos calcular a economia percentual de átomos 
em cada síntese, usando a fórmula fornecida e as massas molares 
obtidas na Tabela Periódica: 
 

Massa molar do  

Massa molar do  

Massa molar do  

Massa molar do  
 
I)  

  

 

II) 

  

 
A sugestão correta seria usar o processo de síntese (1) devido à 
maior economia percentual de átomos. 
 
b) Ao utilizar 2 mols de amônia nos dois processos, temos a mesma 
relação estequiométrica descrita nas equações. Calculando o 
rendimento percentual da reação nos dois casos utilizando a fórmula 
fornecida, temos: 
 

I) Rendimento percentual da reação (1) =  

 

II) Rendimento percentual da reação (2) =  

 
Portanto, o processo utilizado é o 2, pois o rendimento percentual da 
reação é maior que a economia percentual de átomos (37,43% para o 
processo 2), conforme a informação do enunciado. 
 

FÍSICA 
 

 
 QUESTÃO 07   

Recentemente, a sonda New Horizons tornou-se a primeira 
espaçonave a sobrevoar Plutão, proporcionando imagens 
espetaculares desse astro distante. 
a) A sonda saiu da Terra em janeiro de 2006 e chegou a Plutão em 
julho de 2015. Considere que a sonda percorreu uma distância de 4,5 
bilhões de quilômetros nesse percurso e que 1 ano é 
aproximadamente . Calcule a velocidade escalar média da 
sonda nesse percurso. 
b) A sonda New Horizons foi lançada da Terra pelo veículo espacial 
Atlas V 511, a partir do Cabo Canaveral. O veículo, com massa total 
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, foi o objeto mais rápido a ser lançado da Terra para o 
espaço até o momento. O trabalho realizado pela força resultante para 
levá-lo do repouso à sua velocidade máxima foi de . 
Considerando que a massa total do veículo não variou durante o 
lançamento, calcule sua velocidade máxima. 

 
 

Resolução   

a) Distância percorrida:   
    Tempo de viagem:   
A velocidade média da sonda é dada por: 

 

 

 
b) Pelo teorema do trabalho e energia cinética temos: 

 

  

  
 

 
 

 QUESTÃO 08   
Plutão é considerado um planeta anão, com massa , 
bem menor que a massa da Terra. O módulo da força gravitacional 

entre duas massas  e  é dado por , em que r é a 

distância entre as massas e G é a constante gravitacional. Em 
situações que envolvem distâncias astronômicas, a unidade de 
comprimento comumente utilizada é a Unidade Astronômica (UA). 
a) Considere que, durante a sua aproximação a Plutão, a sonda se 
encontra em uma posição que está  distante do centro 
de Plutão e  distante do centro da Terra. Calcule a razão 

 entre o módulo da força gravitacional com que a Terra atrai a 

sonda e o módulo da força gravitacional com que Plutão atrai a sonda. 
Caso necessário, use a massa da Terra  kg. 
b) Suponha que a sonda New Horizons estabeleça uma órbita circular 
com velocidade escalar orbital constante em torno de Plutão com um 
raio de . Obtenha o módulo da velocidade orbital nesse 
caso. Se necessário, use a constante gravitacional 

. Caso necessário, use 1 UA (Unidade 
astronômica) = . 

 
 

Resolução   
a) Sendo  a massa da sonda e utilizando a equação da força 
gravitacional temos: 
 

 

 
e 
 

 

 

Logo, a razão pedida é: 
 

 

 

 

b) Supondo que a sonda está em uma orbita circular com velocidade 
constante em torno do Plutão, podemos dizer, então, que a força 
resultante sobre a sonda é exatamente a força gravitacional exercida 
por Plutão. Note que, como o módulo da velocidade é constante, então 
a sonda possui apenas uma aceleração que é centrípeta, não 
possuindo componente tangencial. Desse modo, temos: 
 

 

 
Tendo em vista que: 
 

 

 
Segue que: 
 

 

 
 

 
 QUESTÃO 09   

Os reguladores de pressão são acessórios de segurança 
fundamentais para reduzir a pressão de gases no interior dos cilindros 
até que se atinja sua pressão de utilização. Cada tipo de gás possui 
um regulador específico. 
a) Tipicamente, gases podem ser armazenados em cilindros a uma 
pressão interna de P0 = 2,0 × 107 Pa e ser utilizados com uma pressão 
de saída do regulador de P1 = 1,6 × 107 Pa. Considere um gás ideal 
mantido em recipiente fechado a uma temperatura inicial de 
T0 = 300 K. Calcule a temperatura final T1 do gás se ele for submetido 
isovolumetricamente à variação de pressão dada acima. 
b) Quando os gases saem dos reguladores para o circuito de 
utilização, é comum que o fluxo do gás (definido como sendo o volume 
do gás que atravessa a tubulação por unidade de tempo) seja 
monitorado através de um instrumento denominado fluxômetro. 
Considere um tanque cilíndrico com a área da base igual a A = 2,0 m2 
que se encontra inicialmente vazio e que será preenchido com gás 
nitrogênio. Durante o preenchimento, o fluxo de gás que entra no 
tanque é medido pela posição da esfera sólida preta do fluxômetro, 
como ilustra a figura abaixo. 
 

 
 

A escala do fluxômetro é dada em litros/minuto. A medida do fluxo de 
nitrogênio e sua densidade d = 1,0 kg/m3 permaneceram constantes 
durante todo o processo de preenchimento, que durou um intervalo de 
tempo ∆t = 12 h. Após este intervalo de tempo, a válvula do tanque é 
fechada com certa quantidade de gás nitrogênio em repouso no seu 
interior. Calcule a pressão exercida pelo gás na base do tanque. Caso 
necessário, use g = 10 m/s2. 
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Resolução   
a) Sendo uma transformação isométrica, pela Lei Geral dos Gases 
Perfeitos vem que: 
 

0 0P V⋅ 1 1

0

P V
T

⋅
=

7 7

1 1

2,0 10 1,6 10
300T T
⋅ ⋅

⇔ = ⇔ 1 240 KT =  
 

b) Pela figura, o fluxo do gás é: 
 

25 L25 L/min 1500 L/h1  h
60

φ = = =  

 

Em 12 h, o volume total V de nitrogênio introduzido no tanque é: 
 

31500 12 18000 L 18 mV t= φ ⋅ ∆ = ⋅ = =  
 

Adotando a densidade do nitrogênio como d = 1,0 kg/m3, segue que a 
massa m de nitrogênio no tanque é dada por: 
 

1,0 18 18 kgm d V= ⋅ = ⋅ =  
 

A pergunta é a pressão exercida pelo gás na base do tanque. 
Acreditamos que a banca esperasse a seguinte conta para calcular tal 
pressão: 
 

P m gp
A A

⋅
= =



, 
 

onde P


 é o peso do gás contido no tanque. Fazendo tal conta, temos 
que: 
 

18 10
2,0

p ⋅
= ⇔ 90 Pap =  

 

A grande ressalva que fazemos em relação a essa conta é que ela 
não corresponde de fato à medida da pressão de um gás. Essa conta 
faria sentido para um bloco sólido ou para um líquido. Para um gás, 
pensando no modelo do gás ideal, a medida da pressão está ligada à 
colisão das moléculas que constituem o gás contra as paredes do 
recipiente que o contém, e para tal os fatores relevantes são o volume 
do recipiente, o número de mols do gás e a temperatura a que ele está 
submetido, ligados entre si pela equação de Clapeyron: 
 

n R Tp V n R T p
V
⋅ ⋅

⋅ = ⋅ ⋅ ⇔ =  
 

Como ilustração de como a conta /p m g A= ⋅  é equivocada, vamos 
considerar o seguinte exemplo: suponha 1 mol de um gás ideal, num 
recipiente de 1 m3, submetido à temperatura de 1000 K num cenário 
hipotético de ausência de gravidade. A conta /p m g A= ⋅  indicará 
pressão nula, pois g = 0. Mas na verdade, a pressão será dada por: 
 

31 8,31 1000 8,31 10  Pa
1

p ⋅ ⋅
= = ⋅  

 

Consideramos que talvez a situação descrita no item (b) pudesse ter 
uma formulação um pouco mais rigorosa. 
 

 
 

 QUESTÃO 10   
O Parque Güell em Barcelona é um dos mais impressionantes 
parques públicos do mundo e representa uma das obras mais 
marcantes do arquiteto Antoni Gaudí. Em sua obra, Gaudí utilizou um 
número imenso de azulejos coloridos. 
a) Considere que, no Parque Güell, existe um número 62 10N = ×  de 
azulejos cujas faces estão perfeitamente perpendiculares à direção da 
radiação solar quando o sol está a pino na cidade de Barcelona. 
Nessa situação, a intensidade da radiação solar no local é 

21200 W/mI = . Estime a área de um azulejo tipicamente presente em 
casas e, a partir da área total dos N azulejos, calcule a energia solar 
que incide sobre esses azulejos durante um tempo t = 60 s. 
b) Uma das esculturas mais emblemáticas do parque Güell tem a 
forma de um réptil multicolorido conhecido como El Drac, que se 
converteu em um dos símbolos da cidade de Barcelona. Considere 
que a escultura absorva, em um dia ensolarado, uma quantidade de 
calor Q = 3500 kJ. Considerando que a massa da escultura é 
m = 500 kg e seu calor específico é c = 700 J/(kg ⋅ K), calcule a 
variação de temperatura sofrida pela escultura, desprezando as 
perdas de calor para o ambiente. 

 
 

Resolução   
a) Seja A a área de cada azulejo. A intensidade I de uma onda é 
definida como o quociente entre a potência P e área total AT em que 
ela incide. Assim: 
 

T

P PI P I N A
A N A

= = ⇔ = ⋅ ⋅
⋅

 

 

Sendo a potência, por sua vez, definida como o quociente entre a 
energia E e tempo t, vem que: 
 

EP E P t
t

= ⇔ = ⋅  
 

Assim: 
 

EP E I N A t
t

= ⇔ = ⋅ ⋅ ⋅  
 

Em relação à estimativa da área do azulejo, apontamos que: 
 

(I) como em toda questão que envolve estimativa, não se tem uma 
única resposta considerada correta. A banca corretora tipicamente 
estabelece algum intervalo de valores considerados adequados para a 
resposta do candidato; 
(II) existem azulejos de várias dimensões disponíveis para compra no 
mercado, como 20 × 20, 20 × 30, 25 × 35, 15 × 15, etc, sendo esses 
valores dados em centímetros; 
(III) é recomendável que o candidato escolha valores numéricos que 
possam simplificar as contas restantes no exercício. 
 

Escolheremos 20 cm × 20 cm para as dimensões do azulejo. Assim: 
 

2 20,2 0,2 0,04 4 10  mA −= ⋅ = = ⋅  
 

Portanto: 
 

6 21200 2 10 4 10 60E I N A t −= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⇔ 95,76 10  JE = ⋅  
 

b) Sendo ∆θ a variação de temperatura, temos que: 
 

63,5 10 500 700Q m c= ⋅ ⋅ ∆θ ⇔ ⋅ = ⋅ ⋅ ∆θ ⇔ 10 K 10 °C∆θ = = , 
 

lembrando que uma variação de temperatura de 1 K equivale a uma 
variação de temperatura de 1 °C. 
 

 
 

 QUESTÃO 11   
Um estudo publicado em 2014 na renomada revista científica Physical 
Review Letters (http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRev 
Lett.112.175502) descreve como a antiga civilização egípcia reduzia o 
atrito entre a areia e os trenós que levavam pedras de até algumas 
toneladas para o local de construção das pirâmides. O artigo 
demonstrou que a areia na frente do trenó era molhada com a 
quantidade certa de água para que ficasse mais rígida, diminuindo a 
força necessária para puxar o trenó. Caso necessário, use 
= 210 m/sg  para resolver as questões abaixo. 

a) Considere que, no experimento realizado pelo estudo citado acima, 
um bloco de massa = 2 kgm  foi colocado sobre uma superfície de 
areia úmida e puxado por uma mola de massa desprezível e constante 
elástica = 840 N/mk , com velocidade constante, como 
 

indica a figura ao lado. Se a mola 
em repouso tinha comprimento 

= 0,10 mrepousol , qual é o coeficiente 
de atrito dinâmico entre o bloco e a 
areia? 

 

 

b) Neste experimento, o menor valor de coeficiente de atrito entre a 
areia e o trenó é obtido com a quantidade de água que torna a areia 
rígida ao cisalhamento. Esta rigidez pode ser caracterizada pelo seu 
módulo de cisalhamento, dado por = ∆G Fl A x  , em que F  é o 
módulo da força aplicada tangencialmente a uma superfície de área 
A  de um material de espessura l , e que a deforma por uma  

 

distância ∆x  , como indica a figura 
ao lado. Considere que a figura 
representa o experimento realizado 
para medir G  da areia e também o 
coeficiente de atrito dinâmico entre 
a areia e o bloco, ambos em função   

http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRev%20Lett.112.175502
http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRev%20Lett.112.175502
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da quantidade de água na areia. O resultado do experimento é 
mostrado no gráfico apresentado no espaço de resolução abaixo. Com 
base no experimento descrito, qual é o valor da razão ∆l x  da medida 
que resultou no menor coeficiente de atrito dinâmico? 
 
GRÁFICO DA FOLHA DE RESPOSTA: 

 
Note que há duas escalas para o eixo das ordenadas, uma para cada 
curva. A legenda e as setas indicam as escalas de cada curva. 

 
 

 
Resolução    

a) As forças que atuam sobre o bloco estão representadas a seguir: 
 

 
 

Como na situação descrita o bloco se desloca com velocidade 
constante, podemos dizer que a força de atrito tem mesmo módulo da 
força elástica. Sendo assim: 
 

⋅ ∆ = µ ⋅ ⋅ ⇒k x m g   

( )⋅ − = µ ⋅ ⇒840 0,11 0,10 20   

µ = 0,42  
 

b) Do gráfico dado no enunciado temos que o valor do módulo de 
cisalhamento é ⋅ 5 25 10 N/m  quando o valor do coeficiente de atrito 
cinético é mínimo. Substituindo os dados em  
 

⋅
=

⋅ ∆
F lG

A x
  

 

Obtemos: 
 

−⋅ = ⋅ ⇒
⋅ ∆

5
4

105 10
80 10

l
x

 

=
∆

400l
x

 

 
 

 
 QUESTÃO 12   

Sabe-se atualmente que os prótons e nêutrons não são partículas 
elementares, mas sim partículas formadas por três quarks. Uma das 
propriedades importantes do quark é o sabor, que pode assumir seis 
tipos diferentes: top, bottom, charm, strange, up e down. Apenas os 
quarks up e down estão presentes nos prótons e nos nêutrons. Os 
quarks possuem carga elétrica fracionária. Por exemplo, o quark up 
tem carga elétrica igual a 2 3upq e= +  e o quark down 1 3downq e= − , 
onde e é o módulo da carga elementar do elétron. 
a) Quais são os três quarks que formam os prótons e os nêutrons? 
b) Calcule o módulo da força de atração eletrostática entre um quark 
up e um quark down separados por uma distância 150,2 10  md −= × . 
Caso necessário, use 9 2 29 10 Nm CK = ×  e 191,6.10  Ce −= . 
 
 
 

 
 

Resolução   
a) Sabemos que um próton possui carga igual a e, isto é, o módulo da 
carga elementar do elétron, enquanto que o nêutron é neutro (sem 
carga elétrica). 
Designando por x e y o número de quark up e quark down, 
respectivamente, para o próton, temos o seguinte sistema de 
equações: 
 

2 1 2 3 2
3 3

3 13

x y xx e y e e
x y yx y

− − = =⋅ + ⋅ =   ⇔ ⇔  
+ = =  + =

, 

 

ou seja, um próton é constituído de 2 quark up e um quark down. 
 
Designando por z e w o número de quark up e quark down, 
respectivamente, para o nêutron, temos o seguinte sistema de 
equações: 
 

2 1 2 0 10
3 3

3 23

z w zz e w e
z w wz w

− − = =⋅ + ⋅ =   ⇔ ⇔  
+ = =  + =

, 

 

ou seja, um nêutron é constituído de um quark up e dois quark down. 
 
b) O módulo da força de atração eletrostática entre duas cargas de 
módulos 1q  e 2q  é dado pela lei de Coulomb: 
 

1 2
2

q qF K
d
⋅

= ⋅  
 

sendo d a distância que separa as duas cargas, ditas pontuais, e K a 
constante eletrostática. Assim, substituindo os dados, temos: 
 

( )
9

22 15

2 1
| | | | 3 39 10

0,2 10
up down

e eq q
F K

d −

  ⋅ ⋅  ⋅   = ⋅ = ⋅ ⋅ ⇒
⋅

 

( )240 2 40 195 10 5 10 1,6 10F e −= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⇒ = ⋅ 31,28 10  NF  
 

BIOLOGIA 
 

 
 QUESTÃO 13   

Procurando bem 
Todo mundo tem pereba 
Marca de bexiga ou vacina 
 
E tem piriri 
Tem lombriga, tem ameba 
Só a bailarina que não tem 
 
Futucando bem 
Todo mundo tem piolho 
Ou tem cheiro de creolina 
(Edu Lobo e Chico Buarque, Ciranda da Bailarina.) 

 
a) A que filo pertencem os endoparasitas em questão e quais são suas 
características morfológicas? 
b) O piolho da cabeça pode ser considerado um parasita? Do que ele 
se alimenta? 

 
 

Resolução   
a) O trecho traz diversas doenças e agentes patogênicos de diferentes 
filos, sendo que são citados três endoparasitas (bexiga, lombriga e 
ameba) e um ectoparasita (piolho). 
Bexiga: também conhecida como varíola ou alastrim, é causada pelo 
vírus Orthopoxvirus variolae (subfamília Chordopoxvirinae, família 
Poxviridae), organismo acelular que não é classificado como ser vivo 
e, portanto, não está dentro de nenhum reino ou filo específico. 
Este vírus possui um envelope externo à cápsula proteica e contém 
DNA fita dupla como material genético. A bexiga ou varíola é 
transmitida através de secreções e provoca febre, dores, mal-estar, 
erupções na pele, lesões, apresentando elevado índice de 
mortalidade. Em 1880, foi declarada pela OMS como erradicada em 
todo o mundo. 
Lombriga: nome popular do verme Ascaris lumbricoides, animal 
invertebrado com corpo cilíndrico e pertencente ao Filo dos 
Nematelmintos (Nematoda). Este verme é triblástico 
pseudocelomado, protostômio, possui o corpo alongado e cilíndrico 

Bloco 
= ⋅ ∆





elF k x  


atF   
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revestido por cutícula, sistema digestório completo e dimorfismo 
sexual. No homem, a lombriga provoca a doença ascaridíase 
adquirida através da ingestão de ovos do verme em água e alimentos 
contaminados. O verme adulto instala-se no intestino delgado e 
provoca alterações na atividade intestinal, dores abdominais e 
alteração de apetite, entre outros sintomas. 
Ameba: nome popular do protozoário Entamoeba hystolitica, 
organismo unicelular do Filo Sarcodina ou Rhizopoda devido à 
locomoção que é feita através de projeções citoplasmáticas 
denominadas pseudópodes. Vale ressaltar que esta classificação em 
filos não é unânime uma vez que alguns autores do ensino médio 
como a Sônia Lopes e o Sérgio Rosso (Conecte Bio 3 – Ed. Saraiva, 
2014), defendem nomear como grupo dos Amebozoários. A ingestão 
de cistos de E. histolytica, presentes na água e alimentos 
contaminados, causa no homem uma doença conhecida como 
amebíase ou disenteria amebiana, cujos principais sintomas são 
desconforte intestinal e diarreia acompanhada de sangue. 
b) Os piolhos (Pediculus humanus) são insetos ectoparasitas que 
medem cerca de 3mm e possuem hábito hematófago, ou seja, 
alimentam-se de sangue do hospedeiro, o que evidencia a relação de 
parasitismo. Neste tipo de relação desarmônica, o parasita (piolho) 
se beneficia do homem (hospedeiro) uma vez que este lhe fornece 
condições (como alimento e habitat) que favorecem sua sobrevivência. 
O homem, entretanto, sofre consequências dessa relação 
apresentando intensa coceira na região de instalação do animal, 
podendo levar a pequenas feriadas que tornam o couro vulnerável a 
outros tipos de parasitas oportunos. Vale ressaltar que uma vez que o 
piolho fica alojado no couro cabeludo do homem e não está dentro do 
seu hospedeiro, este é classificado como ectoparasita (ecto = fora). 
Existem alguns tipos de piolhos, como o Pthirus púbis, que parasitam 
os pelos da região pubiana estabelecendo o mesmo tipo de relação 
desarmônica supracitada. 
 

 
 

 QUESTÃO 14   
Mecanismos de controle de pH são fundamentais para a vida. Um 
mecanismo bastante eficiente de controle de pH por organismos vivos 
envolve moléculas doadoras e aceptoras de prótons, que são ácidos e 
bases que atuam em conjunto equilibrando alterações de pH às quais 
os organismos estão sujeitos. 
 

a) Alterações no pH intracelular afetam a estrutura de proteínas. Por 
que isso ocorre? 
b) Que consequências para o processo de respiração celular a 
alteração na estrutura de proteínas envolvidas com o ciclo de Krebs 
pode trazer? 

 
 

Resolução   
a) Conforme afirmado na questão, o valor de pH afeta a estrutura das 
proteínas, podendo mudar sua estrutura tridimensional e diminuir a 
eficiência enzimática. Para entendermos o que provoca essa alteração 
devemos lembrar que as proteínas são biomoléculas poliméricas 
formadas por inúmeras unidades de aminoácidos, esses últimos têm 
como característica química um grupo funcional amina e o grupo 
carboxila, ligados ao mesmo carbono, e um grupo R (ou cadeia lateral) 
que é diferente para cada aminoácido, variando em estrutura, tamanho 
e carga elétrica. Quando se ligam por ligação peptídica e formam 
extensas cadeias essas estruturas acabam sofrendo aproximações e 
dobras devido às interações entre aminoácidos próximos e distantes, 
configurando o que chamamos de estrutura terciária da proteína. Os 
grupos R dos aminoácidos podem ter caráter básico ou ácido e 
dependendo do valor do pH do meio pode haver um maior ou menor 
número de cadeias laterais protonadas ou desprotonadas, ou seja, as 
variações do pH podem interferir na somatória das cargas dos 
aminoácidos que forma a proteína determinando a sua carga final. É 
justamente a mudança da carga da proteína que interfere na sua 
conformação, devido ao fato desta ser determinada por interações 
diversas, entre elas, a interação iônica. 
b) A respiração celular é um processo bioquímico complexo que conta 
com a participação de um aparato enzimático diverso que catalisa e 
regula as reações envolvidas. Nesse processo é comum verificarmos 
que os produtos de uma reação são os reagentes da reação seguinte. 
Em linhas gerais, as proteínas aceleram as reações citadas por 
promover a interação entre os reagentes quando esses se combinam 
aos sítios ativos da proteína/enzima. As alterações na conformação 
tridimensional da proteína podem alterar os sítios ativos de modo a 
prejudicar e até mesmo impedir a combinação com os reagentes, 
impossibilitando a formação do produto. Nesse contexto, se as 

enzimas que participam da segunda etapa da respiração celular (Ciclo 
de Krebs) sofrerem alterações em suas estruturas, as reações cíclicas 
próprias desse processo podem ser paralisadas ou prejudicadas, 
comprometendo a formações de produtos como o NADH2 e FADH2. 
Sinteticamente, essas moléculas são essenciais para a próxima fase 
da respiração celular, a cadeia respiratória, na qual os átomos de 
hidrogênios recolhidos da molécula da glicose são usados para a 
produção de ATP. Deve-se lembrar que a terceira fase é a que 
contribui com a maior parte o saldo energético final da quebra da 
glicose e, sendo assim, alterar a estrutura das proteínas pode, em 
última instância, bloquear a produção energética da célula ou diminuir 
consideravelmente a sua taxa.  
 

 
 

 QUESTÃO 15   
As células apresentam estruturas e funções diferenciadas de acordo 
com o organismo ou tecido em que se encontram. 
 

a) Desenhe uma célula que contenha as organelas responsáveis pela 
respiração celular, pela fotossíntese, pela transcrição do RNA e pela 
síntese de proteínas. 
b) Descreva a morfologia e indique as funções das estruturas que 
delimitam a célula desenhada. 

 
 

Resolução   
a) Considerando que o exercício solicita organelas membranosas, 
deve-se presumir que trata-se de uma célula eucarionte, pois caso 
esta fosse do tipo procarionte, não seriam encontradas tais organelas 
responsáveis pela fotossíntese e respiração celular. Além disso, uma 
célula capaz de fazer fotossíntese deve ser do tipo eucarionte vegetal, 
que apresenta diferenças estruturais e funcionais quando comparada 
a uma célula eucarionte animal típica. Desse modo, tem-se: 
Respiração celular é um processo energético que ocorre no interior 
das mitocôndrias, sendo constituído pelo Ciclo de Krebs e pela 
cadeia transportadora de elétrons cujo resultado é a formação de 
diversas moléculas energéticas (ATP). As mitocôndrias são organelas 
peculiares que apresentam duas membranas, sendo que a mais 
interna apresenta dobramentos e recebe o nome de crista 
mitocondrial. Além disso, no interior de tais organelas encontra-se 
DNA e ribossomos próprios, que desempenham função de 
transcrição de RNA e síntese de proteínas mitocondriais.  
Fotossíntese: é um processo de síntese de carboidratos a partir da 
luz solar e CO2 realizado em organelas denominadas cloroplastos. 
Tais organelas, assim como as mitocôndrias, possuem duas 
membranas, DNA e ribossomos próprios que sintetizam proteínas 
específicas. Os cloroplastos são dotados de pigmentos como clorofilas 
e carotenoides que absorvem determinados comprimentos de onda e 
permitem a ocorrência da fotossíntese. 
Transcrição do RNA: O RNA é um tipo de ácido nucleico formado a 
partir de uma fita molde de DNA e possui funções associadas à 
síntese proteica. O DNA pode ser encontrado dentro do envoltório 
nuclear, na região no núcleo, e também dentro de mitocôndrias e 
cloroplastos. Desse modo, a transcrição do RNA pode ocorrer em três 
lugares diferentes: núcleo, mitocôndrias e cloroplastos. As 
moléculas de RNA mensageiro (RNAm), RNA transportador (RNAt) e 
RNA ribossômico (RNAr) formados pela transcrição serão essenciais 
para a síntese proteica que ocorrerá posteriormente. 
Síntese de proteínas: encadeamento de aminoácidos que ocorre pela 
ação de uma molécula de RNAm que ao ser lida por ribossomos gera 
o transporte de aminoácidos por moléculas de RNAt, processo que 
culmina na produção de uma proteína (polímero de aminoácidos). A 
organela responsável pela síntese de proteínas são os ribossomos 
que estão no citoplasma (ribossomos livres ou aderidos ao retículo 
endoplasmático rugoso) e dentro de mitocôndrias e cloroplastos. A 
síntese ocorre principalmente no citoplasma, porém também ocorre 
dentro de mitocôndrias e cloroplastos como já fora explicado 
anteriormente. 

 
   (Esquema fora de escala) 
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b) A célula vegetal é delimitada por dois revestimentos: membrana 
plasmática e parede celular celulósica que se diferem em constituição 
e função. 
Membrana plasmática (ou membrana celular): é de natureza lipídica 
sendo formada por duas camadas de fosfolipídios, moléculas 
anfipáticas que possuem as caudas hidrofóbicas voltadas para o 
interior e as cabeças polares hidrofílicas voltadas para fora. Os 
fosfolipídios interagem entre sim e são passíveis de movimentação, 
fator que contribui para a fluidez e permeabilidade apresentada pela 
membrana. Associadas aos lipídios são encontradas proteínas que 
podem atravessar a bicamada lipídica ou estar ancoradas a superfície 
extra ou intracelular. As proteínas atuam como importantes 
transportadores, permitindo entrada e saída de inúmeras substâncias 
e comunicação entre os meios intra e extracelular. O modelo de 
organização dos componentes da membrana foi proposto em 1972 
pelos cientistas S. J. Singer e G. Nicolson e é denominado de modelo 
mosaico fluido.  
Parede celular: diferente da membrana plasmática, cujas funções 
principais são de delimitar os meios intra e extracelular e regular o 
transporte entre os meios (permeabilidade seletiva), a parede celular 
apresenta função estrutural e garante sustentação da célula e do 
vegetal como um todo. A parede celular pode ter constituições 
variadas, dependendo do estágio de desenvolvimento do vegetal ou 
do tipo celular analisado. Em células mais jovens, a parede celular é 
denominada parede celular primária e é composta por água e 
carboidratos como celulose, hemicelulose e pectinas. Já em células 
adultas, ocorre o espessamento dessa parede devido à deposição 
adicional de celulose que não ocorre de modo uniforme, permitindo 
que algumas regiões estabeleçam o contato e troca de substâncias 
com células vizinhas. Alguns tipos celulares como células do xilema e 
esclerênquima possuem paredes impregnadas por lignina, que implica 
na morte celular e maior resistência do tecido. 
 

 
 

 QUESTÃO 16   
Aedes aegypti modificados (transgênicos) têm sido utilizados no 
combate à dengue. Esses mosquitos produzem uma proteína que 
mata seus descendentes ainda na fase de larva. Mosquitos machos 
modificados são soltos na natureza para procriar com fêmeas nativas, 
mas os filhotes resultantes desse cruzamento não sobrevivem. É 
possível monitorar a presença de ovos resultantes do cruzamento de 
machos modificados com fêmeas nativas a partir da luz fluorescente 
emitida pelos ovos. 
a) Descreva o princípio da técnica utilizada para produzir os mosquitos 
modificados. 
b) Por que os ovos resultantes do cruzamento dos machos 
modificados com fêmeas nativas emitem luz fluorescente? O que é 
preciso fazer com os ovos para saber se eles emitem luz fluorescente? 

 
 

Resolução   
a) Como mencionado pelo próprio enunciado, os mosquitos são 
organismos geneticamente modificados (OGM), ou seja, são 
transgênicos. O princípio básico desta técnica reside na inserção de 
uma molécula de DNA modificada (manipulada) em um ser vivo de 
outra espécie a fim de atender um determinado propósito; neste caso, 
tornar inviáveis as larvas da progênie de machos transgênicos. Para 
obtenção dos insetos transgênicos devem ser feitos os passos abaixo: 
I. obtenção do gene de interesse, nesse caso, o gene responsável 
pela proteína letal para as larvas destes insetos. Este gene 
provavelmente foi isolado a partir do DNA de outro organismo após ser 
submetido à ação de uma enzima de restrição que cliva o DNA em 
sequências especificas;  
II. amplificação do gene de interesse. Na maioria das vezes, os genes 
de interesse são inseridos em bactérias que os duplicam a cada ciclo 
celular, permitindo assim a obtenção de inúmeras cópias desse gene;  
III. inserção do gene de interesse nos exemplares de A. aegypti. Para 
que a maior parte das células do animal adulto possua o gene 
alterado, é essencial que a intervenção seja feita nos estágios iniciais 
do desenvolvimento. Desse modo, a inserção do gene de interesse 
pode ser feita nos embriões contidos nos ovos dos insetos, que irão 
incorporar tal gene e expressá-lo. Normalmente, junto à sequência do 
gene manipulado, é inserido um gene repórter (marcador), 
responsável por identificar os insetos nos quais a inserção gênica foi 
eficiente. No caso do A. aegypti, um gene responsável pela 
fluorescência foi inserido junto com o gene de interesse.  
Deve-se lembrar que os machos do A. aegypti não transmitem a 
dengue e, portanto, apenas insetos transgênicos machos são 
liberados no ambiente. Estes machos irão copular com fêmeas 

selvagens (encontradas naturalmente no ambiente) formando ovos 
cujo desenvolvimento será inviabilizado devido a presença do gene 
letal que foi transmitido do macho para seus descendentes. 
b) Os machos modificados carregam o gene responsável pela 
expressão do marcador fluorescente, após a meiose esse gene 
também poderá ser encontrado nos gametas produzidos pelos 
machos. Na cópula com as fêmeas nativas o gameta masculino se 
une com o feminino originando um zigoto, após algumas 
segmentações surgirá o ovo, que contém células que também 
carregam o gene relacionado ao marcador e à fluorescência.  
Para identificar esses ovos é necessário que eles sejam iluminados 
com um comprimento de onda de alta energia, usualmente a luz U.V. 
(ultravioleta) invisível aos olhos humanos, pois esta contém a energia 
necessária para excitar a molécula expressa pelo gene repórter. Essa 
molécula absorve esse espectro de luz de alta energia tornando-se 
excitada, logo em seguida essa energia é emitida para o ambiente, 
entretanto, com menor energia e em um comprimento de onda maior, 
visível aos olhos humanos. 
 

 
 

 QUESTÃO 17   
As figuras abaixo representam interações ecológicas. 
 

 A 
 

 B 
Fonte: Claude Combes, Les associations du vivant. Paris: Ed. Flammarion, 2001, p.21. 

 
a) Pode-se afirmar que as interações ecológicas representadas em A 
e B são associações? Justifique sua resposta. 
b) Cite duas interações ecológicas harmônicas. 

 
 

Resolução   
a) Não pode-se afirmar para todos os casos. No diagrama A, o felino 
ingere o roedor e o digere, enquanto no último quadro o roedor já 
quase não aparece, sugerindo que o mesmo já foi digerido, absorvido 
e suas moléculas foram aproveitadas pelo animal predador. Essa 
relação ecológica desarmônica interespecífica é conhecida como 
predação ou predatismo. 
Já no diagrama B, percebemos que o organismo unicelular entra no 
animal caprino e permanece dentro dele ao longo do tempo. O 
organismo unicelular é, provavelmente, um protozoário, devido ao 
formato típico dos ciliados e a presença de macro e micronúcleo. Os 
animais ruminantes são amplamente reconhecidos entre os mamíferos 
devido à associação destes com microrganismos que se estabelecem 
em compartimentos específicos do estômago de bovinos, caprinos e 
outros. Esses microrganismos, que incluem bactérias e também 
protozoários, desempenham um papel importante no processo 
digestório que ocorre nesses animais, configurando uma associação 
benéfica para ambos. Assim sendo, apenas o diagrama B pode ser 
um exemplo de associação. Entretanto, embora o último diagrama 
sugira essa associação, não há informações contundentes de que seja 
exatamente isso, ainda há a possibilidade da representação de um 
parasitismo, onde o endoparasita vive dentro do sistema digestório do 
hospedeiro sem ser digerido por ele, se aproveitando dos produtos da 
digestão e causando-lhe prejuízos. 
b) As relações ecológicas harmônicas são aquelas nas quais os 
organismos participantes se beneficiam dessa relação, ou apenas um 
deles sem prejuízo do outro, tais relações podem ser entre organismos 
da mesma espécie ou não.  
“Sociedade” e “Colônia” são dois exemplos de relações harmônicas 
entre organismos da mesma espécie. Já “mutualismo”, 
“comensalismo” e “inquilinismo” são dois exemplos entre espécies 
diferentes. 
 

 
 

 QUESTÃO 18   
Muitas vezes se observa o efeito do vento nas plantas, que faz com 
que a copa das árvores e eventualmente o caule balancem 
vigorosamente sem, contudo, se romper. No entanto, quando ocorre a 
ruptura de um ramo, as plantas têm a capacidade de retomar o 
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crescimento e ocupar novamente o espaço deixado pela queda do 
ramo. 
 

a) Cite e caracterize os tipos de tecidos que promovem a sustentação 
e a flexibilidade dos ramos e caules. 
b) Como se dão o surgimento e o crescimento do novo ramo em 
plantas danificadas pelo vento? 

 
 

Resolução   
a) Os vegetais apresentam diversos tecidos com funções distintas e 
apropriadas às funções que desempenham; promover a sustentação e 
ao mesmo tempo permitir a flexibilidade são funções garantidas por 
tecidos específicos presentes dentro da planta. O colênquima é um 
tecido formado por células vivas, clorofiladas, com parece celular de 
celulose mais espessa do que aquela encontrado nas células de 
tecido de preenchimento. Neste observa-se também a associação com 
pectinas e outras substâncias de caráter estrutural. Atribui-se a 
flexibilidade maior em determinadas regiões dos vegetais a uma maior 
concentração desse tipo de tecido. Por outro lado, o esclerênquima é 
um tecido morto, em decorrência da intensa deposição de lignina que 
impede o fluxo de substâncias para dentro da célula vegetal. Ao 
contrário do primeiro, o esclerênquima é mais rígido, se relaciona 
intimamente à função da sustentação e pode ser encontrado mais 
desenvolvido nas regiões mais rígidas do vegetal. O xilema, que é um 
tecido de condução de seiva, também participa da sustentação; este 
tecido é formado por traqueídes e elementos de vasos, ambos 
lignificados e, portanto, mortos.  
b) Durante o crescimento do vegetal ocorre uma proliferação e 
alongamento das células da região do meristema apical, alguns 
grupos de células, com potencialidades semelhantes ficam para trás 
formando as gemas axilares ou laterais, responsáveis pelo surgimento 
dos ramos. Algumas dessas gemas laterais não originam ramos de 
imediato, ao contrário, permanecem dormentes por causa da 
dominância apical. Esse fenômeno é provocado por hormônios como 
as auxinas, produzidas no ápice. Enquanto as altas concentrações 
hormonais provocam o crescimento das pontas superiores, as gemas 
laterais, mais sensíveis, permanecem dormentes. Quando ocorre a 
ruptura de um ramo a dominância apical é anulada, a concentração de 
auxinas diminui e as gemas laterais voltam a ficar ativas; a 
proliferação de tecido cria novos ramos e folhas, preenchendo o 
espaço que outrora estava vazio. 
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