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mesmo gene?”. Para tal pergunta, existem duas possíveis respostas e
justificativas:
I. Os organismos diploides (2n) apresentam dois alelos de cada gene,
sendo um materno e outro paterno. Tais alelos podem ser diferentes, o
que caracteriza um indivíduo heterozigoto (Aa) que apresenta duas
sequências distintas para um mesmo gene. Assim sendo, as amostras
seriam pertencentes a um mesmo indivíduo, porém, heterozigoto para
o locus gênico Gapdh.
II. Esta possibilidade é a menos provável, porém, é possível que as
amostras sejam do mesmo indivíduo e sejam diferentes devido à duas
mutações somáticas pontuais nas quais ocorreu substituição de bases
nitrogenadas.
b) O pesquisador tem razão: analisar as fezes é uma boa escolha
quanto à análise gênica. O intestino é um órgão revestido por mucosa
intestinal, tecido epitelial delgado que sofre constantes
descamações, o que acarreta na presença de células epiteliais nas
fezes coletadas. Tais células são nucleadas e, portanto, possuem
moléculas de DNA (ácido desoxirribonucleico) que irão permitir a
realização de extração e sequenciamento de DNA, úteis na pesquisa
de identificação de espécies. O material genético, representado pelas
moléculas de DNA está alojado no núcleo e no interior de mitocôndrias
de células eucariontes animais, sendo transmitido ao longo das
gerações. A análise do DNA a partir das hemácias não é possível
uma vez que hemácias maduras são anucleadas, ou seja, não
possuem núcleo, tampouco moléculas de DNA para serem analisadas.
Logo, o argumento do crítico não é correto, uma vez que o não há
DNA nas hemácias, conforme explicado anteriormente.

BIOLOGIA
QUESTÃO 01
Dados genéticos podem ser utilizados para estudar populações de
uma espécie no ambiente natural. Por exemplo, amostras de DNA
podem ser coletadas para identificar espécies, estimar tamanhos
populacionais ou identificar indivíduos. Um pesquisador coletou duas
amostras de fezes em uma localidade na Índia e sequenciou parte do
gene Gapdh dos DNAs extraídos a partir delas. Como resultado, foram
obtidas as sequências abaixo (apenas uma das fitas do DNA é
mostrada).

As sequências da mesma região do gene Gapdh nos genomas do
tigre de Bengala (Panthera tigris) e do leopardo (Panthera pardus)
são:

a) De posse desses dados, responda: as amostras de fezes 1 e 2
pertencem, com maior probabilidade, a tigres de Bengala ou a
leopardos? As amostras 1 e 2 pertencem ao mesmo indivíduo ou a
dois indivíduos diferentes? Justifique sua resposta.
b) Um crítico argumentou que o trabalho do pesquisador não era
válido, pois as sequências do gene nuclear Gapdh foram obtidas a
partir de amostras de fezes. Segundo o crítico, material genético
nuclear de felinos só poderia ser extraído com qualidade a partir de
hemácias (eritrócitos) coletadas dos animais. Quem tem razão, o
pesquisador ou o crítico? Justifique.

QUESTÃO 02
A figura A abaixo mostra o claro dimorfismo sexual que ocorre na
espécie de besouro neotropical Dynastes hercules (besouro-hércules),
um dos maiores besouros do mundo. Nos machos, protuberâncias
cefálicas e torácicas formam estruturas semelhantes aos chifres de
alguns mamíferos. Um estudo mostrou que, nessa espécie, há três
tipos de machos geneticamente distintos, P, M e G, que diferem
apenas quanto ao tamanho médio dos "chifres" (figura B). Os dados
na figura C indicam a capacidade de machos dos três tipos de copular
com fêmeas. Testes genéticos mostraram ainda que 85% dos filhotes
em cada geração têm machos do tipo G como pais.

(Fonte: J. Bhagavatula e L. Singh. BMC Genetics, Londres, v. 7, p. 48, out. 2006.)

Resolução
a) Para avaliar a origem das amostras, é necessário alinhar as
sequências fornecidas, compará-las e verificar as regiões de
divergência que estão destacadas em rosa a seguir:
Panthera tigris 5' ACAGGATCCAATAACCCCGCAGGAATGGTG 3'
Amostra 1 5' ACAGGATCCAATAACCCCGCAGGAATGGTG 3'
Amostra 2 5' ACAGGATCCAATAACCCCTCACGAATGGTG 3'
- A amostra 1 é idêntica ao segmento gênico do DNA obtido a partir
do P. tigris (tigre de Bengala).
- A amostra 2 possui duas bases nitrogenadas que diferem do DNA
do P. tigris.
Panthera pardus 5' ACAGGATCTAACAACCCCGCAGGAATAGTA 3'
Amostra 1 5' ACAGGATCCAATAACCCCGCAGGAATGGTG 3'
Amostra 2 5' ACAGGATCCAATAACCCCTCACGAATGGTG 3'
- A amostra 1 possui quatro bases nitrogenadas que diferem do DNA
do P. pardus (leopardo).
- A amostra 2 possui seis bases nitrogenadas que diferem do DNA do
P. pardus.

a) Os "chifres" são parte do esqueleto do besouro-hércules macho.
Cite duas características do esqueleto de artrópodes e duas
diferenças em relação ao esqueleto de vertebrados.
b) Darwin acreditava que diferenças entre animais machos e fêmeas
como as mostradas na figura A surgem durante a evolução como
consequência da seleção sexual, um tipo especial de seleção natural.
Defina seleção natural. Utilizando os dados fornecidos acima, explique
por que a característica masculina dimórfica do besouro-hércules é
uma adaptação, fruto da seleção natural.
Resolução
a) O esqueleto dos artrópodes é composto principalmente de quitina,
um carboidrato (polissacarídeo) estrutural que é impermeável à água;
possui flexibilidade limitada e está localizado na região externa do
corpo, fazendo parte do revestimento corporal do animal, por isso
também é conhecido como exoesqueleto. Não tem a capacidade de
crescimento, por ser acelular e, por isso, é um fator limitante ao
crescimento do artrópode, obrigando o animal a abandoná-lo a fim de
que possa crescer. Esse crescimento ocorre até que um novo
exoesqueleto tenha sido consolidado. O fenômeno de troca de
exoesqueleto, estimulado pelo hormônio endógeno “ecdisona”, é
conhecido com muda, ou ecdise. Uma diferença entre o exoesqueleto
dos artrópodes e a dos vertebrados está na composição de ambos.
Conforme mencionado anteriormente, o exoesqueleto dos artrópodes
é formado predominantemente de quitina, já a dos vertebrados é
formado principalmente pela porção mineral de hidroxiapatita e a
porção orgânica com fibras colágenas, substância fundamental amorfa
e a porção celular integrada principalmente por osteócitos. Em termos
de localização, o esqueleto dos vertebrados é interno ao corpo, é

A partir das análises e considerações apresentadas acima, é possível
verificar que o segmento gênico do P. tigris (tigre de Bengala) possui
mais semelhanças com o DNA coletado nas fezes. Logo, há maior
probabilidade das amostras coletadas (1 e 2) pertencerem ao tigre
de Bengala.
Alinhando, comparando e analisando as amostras 1 e 2, pode-se notar
que estas possuem duas bases nitrogenadas diferentes (destacadas
em verde):
Amostra 1 5' ACAGGATCCAATAACCCCGCAGGAATGGTG 3'
Amostra 2 5' ACAGGATCCAATAACCCCTCACGAATGGTG 3'
Pode-se verificar que de um total de 30 bases, as sequências
possuem apenas duas bases nitrogenadas diferentes que não
permitem afirmar se as sequências pertencem a um mesmo
indivíduo ou a indivíduos diferentes. Tal achado pode ser
interpretado de duas formas:
1. Provavelmente as amostras pertencem a indivíduos diferentes.
Como as amostras não são idênticas, é possível pensar na
possibilidade de serem pertencentes a indivíduos distintos. O fato das
demais bases (em número igual a 28) serem idênticas pode ser
justificada por estarem em uma região gênica altamente conservada,
que apresenta baixa variação entre organismos, mesmo de espécies
diferentes.
2. Alternativamente, as amostras pertencem ao mesmo indivíduo.
O candidato mais atento deve estar pensando: “como um mesmo
indivíduo pode apresentar sequências de DNA diferentes para um
1
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recoberto, portanto, por outros tecidos e não fica exposto ao ambiente
externo. Outra diferença que poderia ser citada diz respeito ao
crescimento. O exoesqueleto do artrópode não cresce e não
acompanha o crescimento do animal, por isso é periodicamente
trocado. Já nos vertebrados, o endoesqueleto é capaz de crescer. A
atividade de osteoblastos, localizados nas epífises dos ossos, permite
o alongamento dos mesmos ao longo do tempo, até que seja atingida
a fase adulta. Nesse contexto, uma outra diferença pode ser citada, a
capacidade de remodelagem óssea do endoesqueleto não se verifica
nos artrópodes, dessa forma, a capacidade de reparação do esqueleto
lesionado é maior e mais evidente nos vertebrados. Também poderia
ser citado, em termos funcionais, o papel que o endoesqueleto dos
vertebrados desempenha no estoque de cálcio, que pode ser
mobilizado da fonte em direção ao sangue para atender as demandas
do organismo em casos de hipocalcemia, por exemplo. Nenhuma
função de estoque comparável é verificada nos artrópodes.
Do ponto de vista temporal, também poderia ser lembrado que o
exoesqueleto tem caráter provisório, já o endoesqueleto é permanente
e jamais será trocado. Por fim, o esqueleto dos vertebrados tem
relação com sistema circulatório, uma vez que as células sanguíneas
são produzidas no interior dos ossos pela medula óssea vermelha, já o
exoesqueleto dos artrópodes não estabelecem relação direta com o
sistema circulatório aberto desses animais ou com os fluidos que neles
circulam.
b) Darwin observou que os organismos de uma determinada espécie
não são idênticos entre si e a essas diferenças ele chamou de
variação. Observou também que no ambiente os organismos lutam
constantemente pela sobrevivência, na procura de alimento e água,
na busca por parceiros sexuais, na fuga de predadores, na busca por
locais adequados de moradia, entre outras. Como existe variação,
nessa luta, nem todos os indivíduos possuem as mesmas chances de
sobrevivência, aqueles indivíduos possuidores de características mais
adequadas, naquele ambiente, têm mais chance de sobrevivência e
de deixar descendentes na próxima geração. Dessa forma, o
ambiente, com todas as suas restrições, permite a sobrevivência de
alguns indivíduos em detrimento de outros; os menos ajustados,
inaptos a sobreviver às suas imposições, morrem e são eliminados da
população. Essa pressão ambiental, que atua sobre as populações de
organismos, foi chamada por Darwin de Seleção Natural.
Conforme mencionado no enunciado, a seleção sexual é um tipo
específico de seleção natural, ou seja, o indivíduo, para conseguir
perpetuar sua linhagem não deve apenas sobreviver, mas ser capaz
de se reproduzir, o que envolve o investimento de energia na procura
e na luta por parceiros sexuais igualmente aptos a deixar
descendentes.
De acordo com a tabela ilustrada em C, os machos tipo G possuem
uma capacidade de cópula maior do que os outros tipos, o que
significa que possuem chances mais elevadas de deixarem
descendentes a cada encontro com seus pares. Isso explica porque
85% dos filhotes em cada geração são descendentes desses machos.
O gráfico fornecido em B revela que justamente os machos tipo G, que
deixam mais descendentes, possuem tamanho médio do “chifre” maior
do que os outros subtipos. Opostamente, os machos com “chifres”
menores possuem menor capacidade de cópula. Assim sendo,
consideramos que os tamanhos dos “chifres” estão correlacionados
com a capacidade de cópula e, por isso, a variação morfológica
observada entre os machos P, M e G está sujeita à seleção natural.
Em outra palavra, os números populacionais observados refletem a
atuação da seleção nesses três tipos diferentes morfológicos de
machos.

b) O consumo diário de frutas, hortaliças e legumes é considerado
altamente benéfico para a saúde humana. Um estudo realizado no
Hospital do Câncer de Barretos (SP) indicou que as hortaliças da
família das crucíferas (brócolis, couve-flor, couve, agrião, rúcula, entre
outras), após passarem por processamento enzimático no organismo,
liberam sulforafano e indol-3-carbinol, substâncias capazes de inibir a
proliferação celular. O que é o câncer? Por que as hortaliças da família
das crucíferas são consideradas importantes na prevenção dessa
doença?
(Fonte: Pesquisa de orçamentos familiares, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Disponível em www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal. Acessado em 15/10/2017.)

Resolução
a) Considerando apenas a obesidade, na população masculina e na
faixa etária de 5 a 9 anos, a porcentagem aumentou de 3% para 17%,
portanto, houve um aumento de 5,6 vezes. Na faixa etária de 10 a 19,
a porcentagem aumentou de 0,5% para 6%, um aumento de 12 vezes.
Já na faixa etária 20 anos ou mais, a porcentagem aumentou de 3%
para 12%, um aumento de 4 vezes. Na população feminina e na faixa
etária de 5 a 9 anos, a porcentagem aumentou de 2% para 12%, um
aumento de 6 vezes. Na faixa etária de 10 a 19, a porcentagem
aumentou de 1% para 4%, um aumento de 4 vezes.
Já na faixa etária 20 anos ou mais, a porcentagem aumentou de 8%
para 17%, um aumento em 2,1 vezes. Dessa forma, o maior
crescimento proporcional de obesos ocorreu na faixa de 10 a 19
anos para o sexo masculino e na faixa de 5 a 9 anos para o sexo
feminino.
Os carboidratos são importantes na dieta por serem alimentos
energéticos, ou seja, após ingeridos e digeridos serão oxidados nas
células no processo de respiração celular mitocondrial, gerando ATP,
molécula que fornece energia para os processos vitais mais
fundamentais das células e dos tecidos. A sugestão do Ministério da
Saúde de 50% de carboidratos na dieta tem em vista o fornecimento
adequado desse nutriente, compatível e equivalente às necessidades
diárias do organismo. Caso a ingestão ultrapasse as necessidades
diárias, o organismo não aproveitará de imediato esse nutriente e o
estocará para uso futuro. Inicialmente os carboidratos ingeridos
excedentes são armazenados em forma de glicogênio nos músculos e
no fígado, no entanto, são locais de estoque limitado. Uma vez
ultrapassado essa capacidade de estoque os carboidratos são
convertidos no próprio fígado em gorduras, um processo conhecido
como
lipogênese.
Essas
gorduras
serão
posteriormente
transportadas pelo sangue até os adipócitos do tecido adiposo
subcutâneo. O aumento do volume desse tecido é responsável pelas
características externas observadas em quadros de obesidade.
b) As células somáticas de diversos tecidos possuem capacidade
mitótica e realizam essa divisão em ritmo adequado aos tecidos aos
quais pertencem. A atividade celular normal intercalada pela divisão
celular é conhecida como ciclo celular, um processo regulado e
controlado pela célula através da expressão de alguns genes
específicos responsáveis pelos eventos necessários à síntese
proteica, duplicação de DNA e sucessão das fases da mitose. Quando
a célula passa por alterações gênicas (mutações), causados por
agentes mutagênicos externos ou até mesmo por mecanismos
nucleares próprios, a capacidade do controle do ciclo celular pode ser
reduzida ou perdida, originando uma célula com alta capacidade de
proliferação. Além de se multiplicarem rapidamente, estas células
possuem metabolismo desregulado e inadequado no controle do ciclo
celular e desempenho de suas funções originais; além disso, pode
ocorrer inativação de apoptose (morte celular), o que aumenta o
tempo de vida destas células. Esse aglomerado de células de células
anômalas e ciclo celular desregulado pode ser considerado um
câncer. De acordo com o enunciado, a ingestão desses vegetais
citados resultam na liberação sulforafano e indol-3-carbinol,
substâncias capazes de inibir a proliferação celular. Considerando que
o câncer está ligado à alta capacidade de proliferação por parte de
determinadas células, o consumo dessas hortaliças pode prevenir o
câncer, ao inibir a divisão dessas células e impedir que elas cresçam
em um ritmo que supera a capacidade do próprio corpo de eliminar
tais células cancerígenas, por atuação dos linfócitos T8 do sistema
imunológico.

QUESTÃO 03
As questões a seguir tratam de alimentação e saúde humana.
a) Um dos maiores problemas de saúde pública no mundo é a
obesidade. Considerando separadamente as populações masculina e
feminina, em qual faixa etária houve maior crescimento proporcional
de obesos entre 1975 e 2009, de acordo com os gráficos abaixo?
Sabendo que os carboidratos constituem aproximadamente 50% da
dieta diária recomendada pelo Ministério da Saúde, explique a
necessidade desse nutriente e por que ele pode causar obesidade.
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são reagentes fundamentais para a fotossíntese ocorrer. Se a captura
do CO2 for, portanto, menor, então as concentrações desse gás na
atmosfera serão maiores.

QUESTÃO 04
Plantas têm papel crucial na ciclagem de carbono e de água no
ambiente, captando e liberando o gás carbônico atmosférico e
transferindo água do solo para o ar. Os gráficos abaixo representam
padrões anuais de variação nas concentrações de vapor d’água do ar
e de gás carbônico em regiões ocupadas por duas florestas tropicais
distintas, A e B.

QUESTÃO 05
A estrutura química do composto puromicina é muito semelhante à
estrutura de um RNA transportador. Em virtude dessa semelhança, os
ribossomos de procariotos são capazes de interagir com a puromicina
como se ela fosse um RNA transportador. O ribossomo catalisa a
formação de uma ligação covalente entre a cadeia proteica em
crescimento e a puromicina, se este composto estiver presente
durante a tradução. Após tal evento bioquímico, novos aminoácidos
não podem ser incorporados à cadeia da proteína.
a) Por que a puromicina tem ação antibiótica sobre bactérias? Na
presença de puromicina, a massa molecular média de uma dada
proteína bacteriana será maior, igual ou menor em relação à massa
média da mesma proteína na ausência do antibiótico? Explique seu
raciocínio.
b) A puromicina também é utilizada para transgenia. Neste caso, um
gene que codifica uma enzima capaz de destruir a puromicina é
adicionado, juntamente com o gene de interesse do pesquisador, ao
genoma de células cultivadas in vitro. Na presença de puromicina, a
taxa de sobrevivência de células que receberam esses genes será
igual, maior ou menor em relação à sobrevivência de células não
modificadas? Explique seu raciocínio.
Resolução
a) Antibióticos são compostos capazes de interferir no metabolismo
bacteriano, afetando a taxa de sobrevivência e impedindo a
proliferação das bactérias. Por ser muito semelhante ao RNAt
(transportador), a puromicina interage com os ribossomos (como
se fosse o RNAt) impedindo a continuidade da síntese proteica, o
que acarreta no término precoce da tradução. Assim sendo, a
administração de puromicina inviabiliza a continuidade do ciclo e
proliferação celular, o que confere a ação antibiótica deste composto.
É importante lembrar que para a síntese proteica ocorrer, faz-se
necessária a presença de algumas moléculas como:
- aminoácidos livres que serão encadeados, estabelecerão ligações
peptídicas e formarão as proteínas;
- RNAm (mensageiro) que comandará a síntese proteica,
determinando a sequência de aminoácidos da proteína que será
sintetizada;
- RNAt (transportador) que transportará aminoácidos livres de acordo
com as instruções dadas pelo RNAm;
- Ribossomos que promoverão a interação entre os componentes
acima, culminando na síntese proteica.
A ausência ou interrupção na atividade de qualquer molécula acima
acarretam na ausência do produto proteico final. Portanto, moléculas
capazes de interferir neste processo possuem atividade antibiótica.
Na presença da puromicina, a massa média da proteína bacteriana
resultante será menor, uma vez que o antibiótico provocará
interrupção precoce da síntese proteica. Assim, a síntese será
finalizada antes do esperado e a proteína resultante terá menos
aminoácidos em sua composição. Este fato leva à alteração nas
estruturas secundárias e terciárias da proteína, o que resulta em
alterações conformacionais associadas à redução de estabilidade e
provável perda de função da proteína bacteriana.
b) Na situação descrita, a sobrevivência bacteriana na presença de
puromicina será maior. De acordo com o enunciado, através da
técnica de transgenia é feita a inserção de um gene cujo produto é
uma enzima com capacidade de destruir a puromicina. Desse modo,
não haverá interrupção precoce da síntese proteica, o que levará à
formação
do
produto
proteico
bacteriano
normalmente.
Consequentemente, quando tais bactérias receberem puromicina, esta
molécula será inibida pela enzima gerada pelo DNA externo, e a
síntese
proteica
transcorrerá
normalmente,
permitindo
o
desenvolvimento e reprodução bacterianos. O gene da enzima
inserido na bactéria pode ser classificado como um gene de
resistência, uma vez que confere resistência das bactérias à ação do
antibiótico puromicina, e aumenta a taxa sobrevivência destes
organismos.

As variações mostradas ocorrem como consequência da presença das
florestas. A precipitação nas duas áreas ocorre no período quente do
ano (setembro a abril). Além disso, a concentração de CO2
atmosférico seria de 380 ppm se não houvesse cobertura vegetal.
a) Considerando que a transpiração tem relação direta com o
consumo hídrico, qual das duas florestas tem maior dependência de
disponibilidade de água? Considerando que a fotossíntese e a
respiração determinam o padrão anual de variação de CO 2, qual das
duas florestas tem maior produção anual de biomassa? Justifique suas
respostas.
b) Em um cenário de redução no regime de chuvas, o que aconteceria
com as concentrações de vapor d’água do ar e de CO2 nas regiões
ocupadas pelas florestas? Justifique sua resposta.
Resolução
a) Em diversos biomas do planeta a transpiração vegetal, perda de
água em forma de vapor pelas folhas, tem um impacto relevante na
umidade relativa do ar, principalmente em florestas tropicais. Quanto
maior a transpiração, maior o consumo hídrico, pois os dois
fenômenos estão fisiologicamente relacionados. Da mesma forma,
quanto maior a transpiração maior será a umidade relativa do ar. No
primeiro gráfico verificamos que nos meses chuvosos (setembro a
abril) a taxa de transpiração na floresta A é maior do que a verificada
em B, isso significa que o consumo de água dessa floresta é maior do
que a B. Já nos períodos de menor precipitação, a queda da umidade
relativa do ar é significativamente mais acentuada na floresta A do que
na B, o que nos permite concluir que a queda na transpiração e no
consumo hídrico também deverá ser mais intensa nessa floresta.
Portanto, de acordo com os dados fornecidos, a dependência da
floresta A pela disponibilidade de água é maior.
No segundo gráfico, podemos notar que assim que se inicia o período
chuvoso, a variação na concentração do CO2 atmosférico sofre uma
redução nas duas florestas. Essa redução decorre do aumento da
intensidade do processo fotossintético que sequestra o CO 2 da
atmosfera e o incorpora em moléculas orgânicas como a glicose. A
concentração desse gás fora dos meses chuvosos está acima de
380 ppm, o que significa que nesses meses, a taxa fotossintética
média é incapaz de compensar a liberação de CO 2 pela respiração
celular, e a concentração fica maior do que se esperaria se não
houvesse floresta alguma. No entanto, como mencionado acima,
assim que as chuvas começam, as duas florestas aumentam a taxa
fotossintética e capturam esse gás da atmosfera, que é utilizado para
formar glicose, sacarose, amido e celulose, moléculas importantes
empregadas no crescimento estrutural da biomassa viva, bem como
no fornecimento da energia para que isso ocorra. Como a queda na
concentração de CO2 é maior na floresta A, concluímos que a
taxa fotossintética média é maior nessa floresta e,
consequentemente, também é maior a produção de biomassa
anual.
b) Com a redução do regime de chuvas é de se esperar que as
concentrações de vapor d’água do ar e de CO2 fiquem semelhantes
àquelas verificadas nos meses mais secos, entre maio e agosto.
Assim sendo, nesse cenário, a umidade relativa média do ar ao
longo do ano seria menor para as duas florestas, já que a redução
do fornecimento de água implicaria na redução da transpiração foliar,
devido à menor abertura dos estômatos. A redução no aporte de água,
somado à menor abertura estomática, também causaria queda na taxa
fotossintética e na produção de biomassa anual, pois a água e o CO 2
3
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1. pais afetados têm todas as suas filhas do sexo feminino
afetadas e nenhum dos seus filhos do sexo masculino afetado
2. o cruzamento de mães afetadas com pais normais é capaz de
gerar filhas do sexo feminino afetadas.
Como observado, por exemplo, no cruzamento II1 x II2, verificamos
que pais afetados possuem genótipo XA1Y e sempre enviam para suas
filhas do sexo feminino o cromossomo X portador da doença. A mãe é
normal, logo não possui o alelo causador da desordem, e tem genótipo
XA2XA2. Assim, o pai sempre envia alelo com a doença (X A1) para as
filhas, enquanto a mãe sempre envia alelos normais (X A2) para os
filhos, independente do sexo. Uma vez que todas as filhas do sexo
feminino, geradas a partir deste tipo de casal, são doentes, pode-se
inferir que apenas uma cópia do alelo (de origem paterna) é suficiente
para ocasionar a doença. Sendo assim, o alelo XA1 é dominante em
relação ao alelo normal XA2.
Embora não seja uma informação solicitada pelo exercício, é válido
relacionar os genótipos aos indivíduos da família:
Genótipo Indivíduos
XA1XA2
I-2, II-5, III-1, III-3, III-7, III-10, III-12 e IV-8
XA2XA2
II-2, II-3, II-8, III-6, III-9, IV-3, IV-4 e IV-6
XA1Y
II-1, II-7, III-8 e IV-1
I-1, II-4, II-6, III-2, III-4, III-5, III-11, IV-2, IV-5, IV-7,
A2
X Y
IV-9 e IV-10
b) Células-tronco são células indiferenciadas, ou seja, células que
ainda não possuem uma padrão de expressão gênica definido e,
portanto, possuem o potencial de se diferenciarem em inúmeros tipos
celulares. De modo simplificado, pode-se afirmar que são células
sem funções definidas que podem assumir diferentes funções
mediante indução. Desse modo, uma célula-tronco pode se diferenciar
em neurônio, célula muscular, leucócitos, entre outros tipos celulares.
Por serem indiferenciadas, células-tronco podem originar
neurônios, um tipo celular específico com padrão de expressão
gênica característico destes tipos celulares especializados em
condução de impulso nervoso. É importante ressaltar que, em
condições laboratoriais, as células-tronco diferenciam-se em neurônio
apenas mediante indução externa desencadeada pelo homem.
Enquanto isso, em condições fisiológicas normais como no
desenvolvimento embrionário, uma célula-tronco inicia diferenciação
geneticamente programada e esperada para aquele período da
embriogênese. Em um mesmo indivíduo, excetuando-se casos de
mutações somáticas, células diferentes possuem as mesmas
sequências de DNA. Portanto, um neurônio e um fibroblasto retirados
de uma mesma pessoa devem possuir as mesmas sequências de
bases nitrogenadas de DNA. Embora compartilhem estas sequências,
as duas células possuem formatos e funções bem diferentes. O que
explica esta diferença é a expressão gênica diferencial, ou seja, o
padrão de genes ativos (expressos) ou inativos (silenciados) em cada
tipo celular. Por exemplo: tanto o neurônio quanto o fibroblasto
possuem o gene para síntese de colágeno, porém, este gene está
ativo apenas nos fibroblastos, importantes células do tecido conjuntivo.
Enquanto isso, este gene está silenciado nos neurônios que, portanto,
são incapazes de sintetizar colágeno. Conscientes desta informação é
possível responder à segunda pergunta deste item. Provavelmente, o
gene responsável pela doença está ativo apenas em neurônios e
não em fibroblastos, logo, não seria adequado estudar os efeitos
do alelo A1 em fibroblastos. Assim, faz-se necessária a obtenção de
neurônios a partir de células-tronco e estudar os efeitos do alelo A1
neste tipo tecidual no qual o gene está ativo.

QUESTÃO 06
O heredograma abaixo representa o padrão de herança, em uma
única família, de uma doença genética humana. Os indivíduos doentes
são representados em preto, enquanto os indivíduos não doentes são
indicados em branco. Nessa família, a doença é causada por apenas
um loco gênico, localizado em um dos dois tipos de cromossomos
sexuais. No conjunto dos indivíduos da família, esse loco apresenta
dois alelos, A1 e A2.

a) O loco gênico envolvido nessa doença está no cromossomo X ou
no cromossomo Y? Considerando que um dos alelos é dominante, o
alelo que promove o aparecimento da doença nos indivíduos afetados
(alelo A1) é dominante ou recessivo em relação ao alelo A2? Explique
como você chegou às suas conclusões.
b) Pesquisas recentes analisaram as alterações causadas nos
neurônios de indivíduos doentes pelo alelo A1. Nessas pesquisas,
fibroblastos coletados da pele de pessoas afetadas foram utilizados
para produzir células-tronco pluripotentes (iPSC). As iPSC foram então
utilizadas para gerar neurônios. Por que células-tronco podem originar
neurônios? Por que não seria adequado aos pesquisadores estudar os
efeitos neuronais do alelo A1 diretamente nos fibroblastos coletados
da pele dos indivíduos afetados?
(Inspirado em Maria C. N. Marchetto e outros, A model for neural development and treatment of Rett
Syndrome using human induced pluripotent stem cells. Cell, Cambridge, v. 143, p. 527–539, nov.
2010. Pesquisa realizada pela equipe do brasileiro Alysson Muotri, ex-aluno da UNICAMP e
atualmente professor da Universidade da Califórnia, San Diego, EUA.)

Resolução
Primeiramente, é importante que seja feita a identificação das
gerações e indivíduos do heredograma fornecido, o que torna a
resolução deste exercício de mais fácil entendimento.

De acordo com informações dadas pelo enunciado (“apenas um loco
gênico”), a doença é de origem monogênica, ou seja, apenas um gene
é responsável pela ocorrência da mesma e, portanto, exclui-se a
possibilidade de ocorrência de interação gênica. Outra informação
relevante sobre a doença é que o gene responsável não está
localizado em um cromossomo autossômico, mas sim em um
cromossomo sexual (X ou Y). Cientes de tais informações, prossegue
a resolução dos itens:

FÍSICA
QUESTÃO 07
Esteiras rolantes horizontais são frequentemente instaladas em
grandes aeroportos para facilitar o deslocamento das pessoas em
longos corredores. A figura ao lado mostra duas esteiras rolantes que
se deslocam em sentidos opostos com velocidades constantes em

a) O loco gênico está localizado no cromossomo X, uma vez que
tanto indivíduos do sexo masculino quanto indivíduos do sexo feminino
são acometidos pela enfermidade. É válido lembrar que na espécie
humana, a determinação do sexo ocorre por dois cromossomos (X e
Y) e que indivíduos com apenas cromossomos do tipo X são do sexo
feminino, enquanto que portadores do cromossomo Y são do sexo
masculino. Ou seja, apenas indivíduos do sexo masculino possuem
cromossomo Y. Portanto, se o loco gênico estivesse situado neste
cromossomo, apenas indivíduos do sexo masculino (representados
pelos quadrados) seriam portadores da doença. Logo, conclui-se que
o gene está localizado no cromossomo sexual X.
Quanto à relação de dominância e recessividade, pode-se concluir que
o alelo A1, causador da doença, é dominante em relação ao alelo
A2, que caracteriza a ausência da desordem. Para chegar a esta
conclusão, deve-se analisar o heredograma e notar as seguintes
situações:

relação ao piso em repouso ( Ve1 e Ve2 ) e de mesmo módulo, igual a
1,0 m/s. Em um mesmo instante, duas pessoas (representadas por A
e B) que se deslocavam com velocidade constante de módulo igual a
v A  1,5 m/s e vB  0,5 m/s em relação ao piso e em sentidos
contrários entram nas esteiras e continuam caminhando como
anteriormente, como mostra a figura. As esteiras rolantes têm
comprimento total de 120 m.
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SA  0  v As  t  SA  2,5  t
SB  120  vBs  t

Deste modo, para obtermos a equação de B, devemos encontrar a
velocidade relativa de B em relação ao solo, temos, então:
v Bs  v B  v e2  vBs  0,5  1,0  1,5 m/s

Note que o sinal negativo indica que a pessoa B anda em direção
oposta à pessoa A. Logo, temos:
SA  2,5  t
SB  120  vBs  t  SB  120  1,5  t

Como desejamos o encontro entre as duas pessoas, então queremos
identificar quando as posições de A e B são iguais, sendo assim,
temos:

SA  SB  2,5  t  120  1,5  t  4t  120  t  30 s
QUESTÃO 08
Um gigantesco iceberg desprendeu-se recentemente da Antártida, no
extremo sul do planeta. O desprendimento desse iceberg, batizado de
A68, foi considerado um dos maiores eventos do gênero já registrados
pela ciência moderna. Segundo a NASA, é difícil prever se o iceberg
permanecerá como um único bloco, mas é mais provável que ele se
fragmente.

a) Calcule o tempo necessário para que a pessoa A chegue até a
outra extremidade da esteira rolante.
b) Quanto tempo depois de entrarem nas esteiras as pessoas A e B
passam uma pela outra?
Resolução
a) Tomando como referencial a direção vertical e o sentido para baixo,
e sendo o início da esteira A como origem do referencial, temos que a
velocidade relativa de A em relação ao solo, ao iniciar seu caminho na
esteira, é dado por:

a) Considere que o iceberg tem o formato aproximado de uma placa
de 6000 km2 de área e 500 m de espessura. Sendo a densidade do
gelo g  900 kg/m3 , calcule o empuxo sobre o iceberg que o mantém
flutuando.
b) Suponha um iceberg com velocidade de deriva constante. Em um
dado momento, tensões internas fazem com que dois blocos de gelo
menores, A e B, se desprendam e sejam lançados em sentidos
opostos e perpendicularmente à direção da velocidade de deriva do
iceberg. As massas dos blocos são mA  2,0  105 kg e

v As  v A  v e1  v As  1,5  1,0  2,5 m/s

Como o movimento é uniforme, então:
v As 

S
120
 t 
 48 s
t
2,5

mB  5,0  104 kg . Sabendo que imediatamente após a fragmentação

a direção da velocidade de deriva do iceberg se mantém, e que o
módulo da velocidade do bloco A é v A  0,5 m/s , calcule o módulo da
velocidade do bloco B imediatamente após a ruptura.
Resolução
a) Fazendo o diagrama de forças para o iceberg temos:

b) Podemos resolver esta questão utilizando o módulo da velocidade
relativa ( v rel ) entre as duas pessoas por:
v rel 

Srel
t

Sendo Srel  120 m a distância relativa percorrida pelos corpos e t
o tempo para percorrer esta distância. A velocidade relativa do corpo B
em relação à A, considerando positiva a direção do movimento de B,
será

E

Vrel BA  vBs  v As  Vrel BA  1,5  (2,5)  Vrel BA  4 m/s

Note que v As foi calculado no item a e v Bs é a velocidade de B em
relação ao solo que é determinada pela soma da velocidade da esteira
com a velocidade da pessoa B em relação à esteira (como feito no
item a).
Portanto vrel  Vrel BA  4 m/s que, substituindo na equação acima, nos

P

fornece:
v rel 

Logo, na condição de equilíbrio, temos:

Srel
120
4

t
t
t  30 s

E P 
E  mice  g 
E  ice  Vice  g 

Solução alternativa:
Podemos resolver o problema utilizando a equação da posição para
movimento uniforme, levando ao mesmo resultado, assim lembrando
que no movimento uniforme, a equação do espaço em função do
tempo é:

E  900   6000  106   500  10 
E  270  1014  E  2,7  1016 N

S  S0  v  t

Podemos, escrever a equação horária para cada uma das pessoas A
e B, utilizando o mesmo referencial do item (a).
5
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b) Pela conservação da quantidade de movimento, podemos notar que

m1  g  x    m2  g  x  cos180º 

Q i  Qf 
0  mA  v A  mB  v B 

Substituindo os dados:

2  105  0,5  5  10 4  v B  0 
vB  

(m1  m2 )v 2
2

1 10  x  0,8  0,5  10  x  (1) 

5

10
 2 m/s
5  104

(1  0,5)  22

2

10x  4x  3 
x  0,5 m

Deste modo, o módulo da velocidade do bloco B é:

SOLUÇÃO ALTERNATIVA
Embora o Teorema da Energia Cinética seja extremamente útil na
física, muitas são as vezes em que ele é esquecido, por essa razão
apresentamos uma resolução alternativa.
Abaixo temos o diagrama de forças que agem sobre os corpos:

v B  2 m/s

QUESTÃO 09
Importantes estudos sobre o atrito foram feitos por Leonardo da Vinci
(1452-1519) e por Guillaume Amontons (1663-1705). A figura (a) é
uma ilustração feita por Leonardo da Vinci do estudo sobre a influência
da área de contato na força de atrito.

N2

T

T

Fat

P2

a) Dois blocos de massas m1  1,0 kg e m2  0,5 kg são ligados por
uma corda e dispostos como mostra a figura (b). A polia e a corda têm
massas desprezíveis, e o atrito nas polias também deve ser
desconsiderado. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco de
massa m2 e a superfície da mesa é c  0,8 . Qual deve ser a

P1

Como a resultante no corpo de massa m2 é horizontal, a normal deve
ser igual ao peso dele e assim podemos escrever as equações de
movimento para estes dois corpos:
T  Fat  m1  a



P1  T  m2  a

distância de deslocamento do conjunto para que os blocos, que
partiram do repouso, atinjam a velocidade v  2,0 m/s ?

Somando estas duas equações e substituindo os dados encontramos
a aceleração dos corpos:

 T  Fat  m1  a



P1  T  m2  a
P1  Fat  (m1  m2 )  a

 m1  g    m2  g  (m1  m2 )  a 

1 10  0,8  0,5  10  (1 0,5)  a 
10  4  1,5  a  a  4 m/s

b) Em certos casos, a lei de Amontons da proporcionalidade entre a
força de atrito cinético e a força normal continua válida nas escalas
micrométrica e nanométrica. A figura (c) mostra um gráfico do módulo
da força de atrito cinético, Fat , em função do módulo da força normal,

Utilizando a equação de Torricelli, temos:
v 2  v 02  2as 

N, entre duas monocamadas moleculares de certa substância,
depositadas em substratos de vidro. Considerando N  5,0 nN , qual
será o módulo do trabalho da força de atrito se uma das
monocamadas se deslocar de uma distância d  2,0 m sobre a outra
que se mantém fixa?

22  02  2  4  s 
s  0,5 m

b) Observando o gráfico da folha de resposta (figura abaixo) podemos
ver que a força de atrito vale 1,5 nN.

FOLHA DE RESPOSTA:

1,5 nN

Resolução
a) Pelo Teorema da Energia Cinética, o trabalho total das forças que
agem no sistema é igual à variação da energia cinética, então:

Utilizando a equação do trabalho:

  Ecin  peso  atrito  Ecin final  Ecin inicial 

| Fat | Fat  d  1,5  109  2  106 

m1  g  h  Fat  x  Ecin final  0

| Fat | 3  1015 J

Como h  x , isto é, o deslocamento dos dois blocos são iguais,
temos:
6
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T  T  T0 

QUESTÃO 10
Termômetros clínicos convencionais, de uso doméstico, normalmente
baseiam-se na expansão térmica de uma coluna de mercúrio ou de
álcool, ao qual se adiciona um corante. Com a expansão, o líquido
ocupa uma parte maior de uma coluna graduada, na qual se lê a
temperatura.

26  T  25 
T  51 o C

b) Da equação fornecida, temos:
T 

a) O volume de álcool em um termômetro é V0  20 mm3 a 25o C, e
corresponde à figura (a). Quando colocado em contato com água
aquecida, o termômetro apresenta a leitura mostrada na figura (b). A
escala está em milímetros, a área da secção reta da coluna é
A  5,0  102 mm2. O aumento do volume, ∆V, produzido pelo
acréscimo de temperatura ∆T, é dado por

T 

 ~ 6  10

temperatura

2

W/m K

4

e

T  Tcorpo  T0

a

diferença

entre

3



Com esse resultado determinamos a temperatura do corpo:

T  Tcorpo  T0 
10  Tcorpo  300 
Tcorpo  310 K  37 oC
QUESTÃO 11
Geradores de Van de Graaff têm a finalidade de produzir altas
diferenças de potencial. Consistem em uma esfera metálica onde é
acumulada a carga proveniente de uma correia em movimento. A
carga é inicialmente depositada na parte inferior da correia, que está
aterrada (potencial V = 0, ver figura), e é extraída da correia quando
atinge a parte superior, que está no potencial V0 , fluindo para a esfera

a constante de Stefan-Boltzmann, T0  300 K a

ambiente

64,8
4  6  108   3  102 
T  10 K

V
 T . Se para o álcool
V0

  1,25  103 o C1, qual é a temperatura T da água aquecida?
b) Os termômetros de infravermelho realizam a medida da
temperatura em poucos segundos, facilitando seu uso em crianças.
Seu funcionamento baseia-se na coleta da radiação infravermelha
emitida por parte do corpo do paciente. A potência líquida radiada por
unidade de área do corpo humano é dada por   4T03T , sendo
8



4T03

a

temperatura do corpo, que deve ser medida, e a temperatura
ambiente.
Sabendo
que
em
certa
medida
de
temperatura   64,8 W/m2, encontre a temperatura do paciente

metálica. O movimento da correia é mantido por um pequeno motor.

em o C. Lembre-se que (o C) ~ T (K)  273.
FOLHA DE RESPOSTA:

Resolução
a) A variação do volume de álcool pode ser calculado por V  A  h ,
onde h corresponde à variação da altura do álcool que na figura
corresponde a aproximadamente h  13 mm .
a) Em um gerador em operação, a carga transportada por unidade de
comprimento da correia é igual a   1,25  107 C/m. Se a taxa com
que essa carga é transferida para a esfera metálica é dada por
i  5,0  109 C/s, qual é a velocidade da correia?
b) Um fenômeno muito atraente que ocorre em pequenos geradores
usados em feiras de ciências é a produção de faísca, decorrente de
uma descarga elétrica, quando um bastão metálico aterrado é
aproximado da esfera carregada do gerador. A descarga elétrica
ocorre quando o módulo do campo elétrico na região entre a esfera e
o bastão torna-se maior que a rigidez dielétrica do ar, que vale
Erd  3,0  106 V/m. Para simplificar, considere que a esfera de um

h  13 mm

gerador e a extremidade do bastão equivalem a duas placas metálicas
paralelas com uma diferença de potencial de V  7,5  104 V. Calcule a
distância entre elas para que a descarga ocorra.
Resolução
a) Como dado no enunciado,  é a densidade linear de carga, ou
seja:

Da equação fornecida:
T 

V
A  h


V0   V0  

T 

5  102  13

20  1,25  103
T  26 o C



Como a temperatura inicial vale 25 oC temos que a temperatura final
será:
7
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Sendo Q a carga elétrica por comprimento L da correia e sabendo que
a corrente elétrica i é dada por
i

Resolução
a) Para um objeto muito distante ( no infinito ) a imagem é formada no
foco da lente. Assim com a imagem da figura (a) podemos concluir
que a distância focal vale:

Q
t

f  2 cm

Substituindo a primeira equação nesta obtemos
i

Aproximando o objeto para uma distância de 50 cm da lente
( p  50 cm ) a imagem será formada a uma distância da lente de:

L L

  i v 
t
t

1 1 1
  
f p p'
1 1
1

 
2 50 p '
50
p' 
cm
24

L
Sendo v 
a velocidade da carga elétrica (e portanto da correia,
t
pois a carga está fixa na correia). Substituindo os dados:
5  109  v  1,25  107 

v  4  102 m/s

Observando as figuras a lente foi afastada de uma distância:

b) Se pudermos considerar as duas superfícies metálicas como sendo
duas placas condutoras e paralelas, como conforme o enunciado
(“...considere que a esfera de um gerador e a extremidade do bastão
equivalem a duas placas metálicas paralelas...”) então podemos
considerar o campo elétrico como uniforme, assim vale a relação para
campo elétrico uniforme:
U  E d

Sendo U a diferença de potencial, E o campo elétrico e d a distância
entre as placas. Substituindo os dados, temos então que:
7,5  104  3  106  d  d  25  103 m

p '

p'

ou

d  2,5 cm

Observe que utilizamos o campo elétrico como sendo igual à rigidez
dielétrica dada no enunciado, pois este é o campo elétrico necessário
na situação de iminência de descarga elétrica.
QUESTÃO 12
A acomodação da visão consiste na mudança da distância focal do
cristalino, que é uma lente convergente do olho, de modo que a
imagem se forme exatamente na retina, tanto para objetos a grandes
distâncias quanto para objetos próximos. A catarata é uma doença
que torna o cristalino opaco. Seu tratamento consiste na substituição
do cristalino doente por uma lente intraocular. Neste caso, a
acomodação visual pode ser obtida através do deslocamento da lente
implantada, para frente e para trás, com o auxílio do músculo ciliar.

50
2
24
1
p´
cm
12
p´

b) Da equação fundamental da ondulatória:


T  
T
v
1050  10 9
T 

3  108
15
T  3,5  10 s 
v

T  3,5 fs

Se o pulso durou t  70 fs e cada pulso tem duração de
T  3,5 fs , concluímos que no pulso temos 20 comprimentos de
onda.
QUÍMICA
QUESTÃO 13
O Brasil é o maior produtor não asiático de arroz. Em 2015, importou
cerca de 370 mil toneladas do produto e exportou 960 mil. Esse cereal
é uma importante fonte de nutrientes para bilhões de pessoas,
fornecendo 15% das necessidades diárias de proteína de um adulto. O
arroz é também importante fonte de minerais como cálcio, fósforo,
potássio e, em menor quantidade, ferro, manganês e zinco.
Dependendo de alguns fatores, como o local de produção ou o uso de
fertilizantes e defensivos agrícolas, o arroz pode conter pequenas
quantidades de arsênio, cádmio, chumbo, entre outros elementos.

a) Uma lente de distância focal fixa forma a imagem de um objeto
localizado a uma grande distância em um anteparo, conforme mostra
a figura (a). Qual é a distância focal da lente, e quanto ela deve ser
afastada para formar, no anteparo, a imagem de um objeto localizado
a 50 cm da posição final da lente, conforme mostra a figura (b)?
b) Lasers que emitem pulsos de luz no infravermelho de duração de
vários femtossegundos (1 fs = 1015 s) vêm sendo empregados nas
cirurgias oculares. Considere que um laser emite radiação de
comprimento de onda   1050 nm, e que cada um de seus pulsos
dura t  70 fs. Qual é o período da onda eletromagnética radiada e
qual é o número de comprimentos de onda contidos em um pulso? A
velocidade da luz no vácuo é c  3,0  108 m/s.

a) Um estudo comparou três modos diferentes de cozinhar o arroz
para verificar como a forma de preparo pode modificar a quantidade
de minerais no cereal cozido.
1. O arroz foi cozido na proporção de cinco partes de água para uma
parte de arroz. O excesso de água foi drenado após o cozimento
8
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2. O arroz foi embebido em água durante a noite, a água foi drenada
e o arroz foi lavado até a água clarear. Drenou-se a água, e o
arroz foi cozido na proporção de cinco partes de água para uma
parte de arroz. O excesso de água foi drenado após o cozimento.
3. O arroz foi cozido na proporção de duas partes de água para uma
de arroz. O excesso de água evaporou durante o processo de
cozimento.

a) Recomenda-se descartar uma garrafa com álcool 70% deixada
aberta por um longo período, mesmo que ela esteja dentro do prazo
de validade. Justifique essa recomendação levando em conta os
dados da tabela ao lado e considerando o que pode acontecer à
solução, do ponto de vista químico.
b) Além da higienização com álcool 70%, também estamos
acostumados a utilizar água e sabão. Ambos os procedimentos
apresentam vantagens e desvantagens. As desvantagens seriam a
desidratação ou a remoção de gorduras protetoras da pele.
Correlacione cada procedimento de higienização com as
desvantagens citadas. Explique a sua resposta explicitando as
possíveis interações químicas envolvidas em cada caso.
Resolução
a) A garrafa de álcool 70% deve ser descartada após aberta por um
longo período devido à evaporação do etanol, bastante volátil. Com a
perda do álcool para a atmosfera, ocorre diminuição da concentração
de etanol na garrafa, que segundo a tabela, perde sua ação germicida
permitindo o crescimento bacteriano.
b) A desidratação da pele ocorre na higienização por uso do álcool
70%, pois o etanol presente possui grupos OH que interagem com a
água da pele por ligação de hidrogênio, removendo a umidade da
pele.

Do ponto de vista químico, qual tipo de cozimento deve ter levado à
menor presença de minerais no arroz cozido: 1, 2 ou 3? Justifique sua
resposta.
b) Em outro estudo, determinaram-se as concentrações totais de
arsênio, cádmio e chumbo, em diferentes tipos comerciais de arroz
(polido, integral e parboilizado) provenientes de várias regiões
brasileiras, visando à promoção da saúde pública. Explique de que
forma esse estudo estaria promovendo a saúde pública ao se
preocupar com a presença desses elementos químicos e suas
concentrações em diferentes tipos comerciais de arroz.
Resolução
a) O tipo de cozimento 2 deve apresentar a menor presença de sais
minerais no arroz cozido, pois esses sais são solúveis em água. Ao se
deixar o arroz embebido em água durante a noite, depois lavar e por
fim drenar a água faz com que uma grande parte dos sais minerais se
dissolvam nessa grande quantidade de água utilizada em todo o
processo.
b) A preocupação com a presença de arsênio, cádmio e chumbo nos
diferentes tipos de arroz se deve ao fato desses elementos serem
metais pesados, prejudiciais à saúde.
Podemos citar, na tabela abaixo, alguns problemas de saúde gerados
pelo acúmulo de cada um dos metais pesados citados no enunciado.
Arsênio
Cádmio
Chumbo

H3C

CH2

OH

Estrutura do etanol
Já a remoção de gorduras é promovida na higienização por sabão, por
conter estruturas com uma longa cadeia apolar capaz de interagir com
a gordura da pele, que também é apolar, removendo-a. O tipo de
interação que ocorre é chamado dipolo instantâneo – dipolo induzido
(forças de London ou de Van der Waals).

- Hiperpigmentação
- Queratose (endurecimento da pele)
- Câncer de pele.
- Rins danificados
- Câncer
- Disfunção renal
- Retardo mental (principalmente em crianças)

Estrutura do sabão

Fonte: Programa Internacional de Segurança Química Substâncias químicas perigosas à saúde e
ao ambiente / Organização Mundial da Saúde, Programa Internacional de Segurança Química;
tradução Janaína Conrado Lyra da Fonseca, Mary Rosa Rodrigues de Marchi, Jassyara Conrado
Lyra da Fonseca. -- São Paulo: Cultura Acadêmica, 2008.

QUESTÃO 15
Apesar de ser um combustível alternativo em relação aos
combustíveis fósseis, o gás hidrogênio apresenta alguns problemas
em seu uso direto. Uma alternativa é produzir o gás hidrogênio por
eletrólise da água, para depois utilizá-lo na síntese do ácido fórmico, a
partir da hidrogenação catalítica de gás carbônico. A possibilidade de
utilizar o ácido fórmico como combustível tem feito crescer a demanda
mundial por esse produto. A figura abaixo ilustra como seria o ciclo de
produção e consumo do ácido fórmico, conforme indica o texto.

QUESTÃO 14
Uma das formas de se prevenir a transmissão do vírus H1N1,
causador da gripe suína, é usar álcool 70% para higienizar as mãos. É
comum observar pessoas portando álcool gel na bolsa ou encontrá-lo
em ambientes públicos, como restaurantes, consultórios médicos e
hospitais. O álcool 70% também possui ação germicida contra
diversas bactérias patogênicas. A tabela abaixo mostra a ação
germicida de misturas álcool/água em diferentes proporções contra o
Streptococcus pyogenes, em função do tempo de contato.

(Adaptado de Team Fast. Disponível em https://www.teamfast.nl/hydrozine/. Acessado em
10/08/2017.)

Na temperatura da síntese, considere que as entalpias de formação do
gás carbônico, do ácido fórmico e do hidrogênio são (em kJ mol1) –
394, –363 e 0, respectivamente.
(Adaptado de G. H. Talbot e outros, 70% alcohol disinfection of transducer heads: experimental
trials. Infect Control, v. 6, n. 6, p. 237-239, jun. 1985.)
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a) Considerando as informações do texto e a figura ao lado, cite duas
vantagens em se adotar a alternativa descrita.
b) A reação de síntese do ácido fórmico a partir da hidrogenação
catalítica de gás carbônico, em fase gasosa, apresenta um valor muito
pequeno de constante de equilíbrio. Visando a aumentar o seu
rendimento, imagine que sejam promovidos, separadamente, um
aumento do volume e um aumento da temperatura da mistura
reacional em equilíbrio. Preencha a tabela abaixo de modo a informar
o que ocorre com a quantidade de ácido fórmico. Use as palavras
aumenta ou diminui e justifique cada escolha no espaço
correspondente.
Aumento de volume
Quantidade de
ácido fórmico

QUESTÃO 16
Graças a sua alta conversão energética e à baixa geração de
resíduos, o gás hidrogênio é considerado um excelente combustível.
Sua obtenção a partir da fermentação anaeróbia de biomassas, como
bagaço de cana, glicerol, madeira e resíduos do processamento da
mandioca, abundantes e de baixo custo, parece ser uma boa
alternativa tecnológica para o Brasil. A velocidade da fermentação,
bem como os diferentes produtos formados e suas respectivas
quantidades, dependem principalmente do tipo de substrato e do tipo
de microrganismo que promove a fermentação. As equações e a figura
abaixo ilustram aspectos de uma fermentação de 1 litro de solução de
glicose efetuada pela bactéria Clostridium butyricum.

Aumento de temperatura
Aumenta

Equação 1:
C6H12O6 (aq)  2H2O( )  2CH3COOH(aq)  4H2 (g)  2CO2 (g)
Equação 2:
C6H12O6 (aq)  2H2O( )  CH3CH2CH2COOH(aq)  2H2 (g)  2CO2 (g)

Justificativa

Resolução
a) Vantagens em se adotar a alternativa descrita:
1. O processo propõe uso de um combustível de fonte renovável;
2. Ocorre um balanço nulo da concentração de gás carbônico
(causador do efeito estufa) na atmosfera, já que a quantidade desse
gás liberado na atmosfera será consumida na produção de ácido
fórmico, conforme as equações:

H2  CO2  HCOOH produção de ácido fórmico
ácido fórmico

HCOOH+ 1 O2  CO2  H2O combustão do ácido fórmico
2
b) O equilíbrio a ser considerado nesse item é o da síntese de ácido
fórmico. Conforme o enunciado, temos:
H2( g )  CO2( g )

HCOOH(

" 2 volumes de gases"

)

Dados: massa molar da glicose: 180 g mol1; volume molar do

" 0 volume de gases"

hidrogênio: 25 L  mol1 .

A partir das entalpias de formação fornecidas no enunciado, podemos
calcular o H da reação (para posteriormente responder o efeito da
temperatura no equilíbrio):
Hreação  [Hformação (produtos)  Hformação (reagentes)]

a) Levando em conta as informações presentes no texto e na figura, e
considerando que a fermentação tenha ocorrido, concomitantemente,
pelas duas reações indicadas, qual ácido estava presente em maior
concentração (mol L1) ao final da fermentação, o butanoico ou o
etanoico? Justifique sua resposta.
b) A velocidade instantânea da fermentação, em qualquer ponto do
processo, é dada pela relação entre a variação da quantidade de
hidrogênio formado e a variação do tempo. De acordo com o gráfico,
quanto tempo após o início da fermentação a velocidade atingiu seu
valor máximo? Justifique sua resposta.
Resolução
a) A fermentação de 1L de solução de glicose pode ocorrer de 2
formas, de acordo com as equações 1 e 2 dadas no enunciado. A
partir do gráfico, temos que a concentração inicial da solução utilizada
é de 25 g.L-1. Portanto, inicialmente havia 25 g de glicose.
I. Cálculo da quantidade inicial de glicose em mol:
180 g
1 mol C6H12O6

Hreação   363   394   0  31 kJ.mol 1

Portanto:
H2( g )  CO2( g )

endotérmico
exotérmico

HCOOH(

)

Completando a tabela:
Aumento de volume

Aumento de temperatura

Quantidade de
ácido fórmico

Diminui

Aumenta

Justificativa

Ocorrerá diminuição da
pressão, fato que
deslocará o equilíbrio
para a esquerda
(menor volume de
gases), diminuindo a
quantidade do produto,
ou seja, o rendimento.

Aumentando a
temperatura há
deslocamento do
equilíbrio no sentido
endotérmico, ou seja, o
sentido da produção de
ácido fórmico.

n

25 g

25
n
 n  0,14 mol
180
II. Pelo gráfico, o volume acumulado de gás hidrogênio produzido é de
9 L. Transformando esse volume em mol, usando o volume molar
fornecido:
25 L
1 mol H 2

Obs: A temperatura altera o valor da constante de equilíbrio (K).
Nesse caso, o aumento da temperatura fará o equilíbrio ser deslocado
para direita e com isso, o valor da constante K do novo equilíbrio
aumentaria, em relação ao equilíbrio anterior.

z

9L

9
z
 n  0,36 mol
25
10
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III. A partir da equação 1, temos
1 mol C6H12O6 : 4 mols H2 . Portanto:

a

seguinte

NH4 (aq)  H2O(aq)  NH3 (aq)  H3O (aq).

proporção:

Parte do nitrogênio permanece no solo, sendo absorvido através do
ciclo do nitrogênio.

4 mol H 2

1 mol C6H12O6
x

4x

IV. A partir da equação 2, temos
1 mol C6H12O6 : 2 mols H2 . Portanto:

a

seguinte

a) Na primeira semana após adubação, o solo, nas proximidades dos
grânulos de ureia, torna-se mais básico. Considerando que isso se
deve essencialmente à solubilização inicial da ureia e à sua reação
com a água, explique como as características dos produtos formados
explicam esse resultado.
b) Na aplicação da ureia como fertilizante, ocorrem muitos processos
que levam à perda e ao não aproveitamento do nitrogênio pelas
plantas. Considerando as informações dadas, explique a influência da
acidez do solo e da temperatura ambiente na perda do nitrogênio na
fertilização por ureia.
Resolução
a) De acordo com a equação inicial dada, que representa a
solubilização e reação da uréia com a água, geram-se os íons CO32- e
NH4+. Ambos os íons sofrem hidrólise, de acordo com as equações:

proporção:

2 mol H 2

1 mol C6H12O6
y

2y

A soma das quantidades de C6H12O6 , em mol, consumidas nas duas
reações que ocorrem concomitantemente é igual à quantidade inicial
(0,14 mol) e a soma de gás hidrogênio produzida também nas duas
reações é igual a 0,36 mol. Assim, podemos montar o seguinte
sistema de equações:

 x  y  0,14

4 x  2y  0,36

NH4  H2O

Isolando o x na primeira equação e substituindo na de baixo:

2
3

CO

 H2O

NH3  H3O 

3

HCO  OH



K h1

(Eq1)

Kh 2

(Eq 2)

4  (0,14  y )  2y  0,36  0,56  4 y  2y  0,36 
De acordo com o enunciado, o solo torna-se básico, o que permite
concluir que o equilíbrio representado pela Eq2 é mais representativo,
isto é, Kh2 > Kh1

2y  0,20  y  0,10 
x  0,14  y  x  0,14  0,10  x  0,04

b) A fixação de nitrogênio no solo ocorre pelo processo de
amonificação, sendo que a espécie absorvida é o íon amônio, NH4+.
(http://www.sobiologia.com.br/conteudos/Ar/nitrogenio.php).

Com isso:
Equação 1
x mol C6H12O6
0,04 mol

Desta forma, considerando a reação dada:

2x mol CH3COOH
2.0,04 = 0,08 mol

NH4( aq )  H2O( l )

A concentração de ácido etanoico ( CH3COOH ) é de 0,08 mol.L1 .
Equação 2
y mol C6H12O6
0,10 mol

NH3( aq )  H3O(aq )

Pode-se concluir que a acidez do solo desloca o equilíbrio para a
esquerda, o que deve melhorar a fixação de nitrogênio no solo por
aumentar a concentração do íon NH4+.
Entretanto, o aumento da temperatura ambiente causa a diminuição
da solubilidade da amônia (gás amoníaco, NH 3) em água,
prejudicando a fixação de nitrogênio no solo, pois ocorre a liberação
de NH3 para a atmosfera.

y mol CH3CH2CH2COOH
0,10 mol

A concentração de ácido butanoico ( CH3CH2CH2COOH ) é de

0,10 mol.L1 .

QUESTÃO 18
A derrubada de florestas para mineração causa indignação em muitos
cidadãos preocupados com a proteção ambiental. Contudo, não se
observa o mesmo nível de preocupação em relação à atividade
pecuária. A produção de carne é também responsável pelo
desmatamento e por cerca de 18% da emissão de gases do efeito
estufa. A evolução da emissão total de gás carbônico equivalente da
humanidade (em Gt CO2 eq por ano) é mostrada na figura A. Já a

Portanto, o ácido butanoico está presente em maior concentração
em mol.L-1.
b) De acordo com o gráfico, o início da fermentação a velocidade
atingiu seu valor máximo 30 horas após o seu início, pois variação da
quantidade de hidrogênio formado (indo de 2 L a 6 L,
aproximadamente) é a maior em função do pequeno intervalo de
tempo, de acordo com o gráfico. Pode-se notar, que a maior
velocidade se dá no ponto de maior inclinação do gráfico (reta
tangente com maior inclinação).

figura B mostra a emissão anual média de gás carbônico equivalente
(em t CO2 eq por pessoa por ano) somente com a alimentação, para
duas diferentes dietas.

QUESTÃO 17
Fertilizantes são empregados na agricultura para melhorar a
produtividade agrícola e atender à demanda crescente por alimentos,
decorrente do aumento populacional. Porém, o uso de fertilizantes
leva a alterações nas características do solo, que passa a necessitar
de correções constantes. No Brasil, o nitrogênio é adicionado ao solo
principalmente na forma de ureia , (NH2 )2CO, um fertilizante sólido
que, em condições ambiente, apresenta um cheiro muito forte,
semelhante ao da urina humana. No solo, a ureia se dissolve e reage
com a água conforme a equação
(NH2 )2CO(s)  2H2O(aq)  2NH4 (aq)  CO32 (aq).
(Figura A: adaptada de PBL Netherlands Environment Agency. Disponível em www.pbl.nl. Figura B:
adaptada de Shrink That Footprint. Disponível em www.shrinkthatfootprint.com. Acessados em
15/10/2017.)

Parte do nitrogênio, na forma de íon amônio, se transforma em
amônia, conforme a equação
11
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Dados: a população mundial atual é de 7,6  109 habitantes; Giga-

EQUIPE DESTA RESOLUÇÃO

toneladas Gt  1,0  109 toneladas.
a) Considerando que toda a população mundial seja “amante de
carne”, qual é a porcentagem de emissão de CO2 equivalente devida
somente à alimentação, em relação à emissão total? Mostre os
cálculos.
b) Se, em 2018, toda a população da Terra resolvesse adotar uma
dieta vegana, a emissão total de gases voltaria ao nível de qual ano?
Justifique sua resposta. Considere que toda a população atual seja
“amante de carne”.
Resolução
a) Considerando que toda a população seja amante de carne, a
emissão de CO2 gerada apenas pela alimentação é calculada da
seguinte forma:
1 pessoa
3,25 t
7,6x109 pessoas
X
X = 24,7 Gt.

Biologia
Aline Roberta Bariani Marcelino
Marcelo Fernando Nogueira de Castro

Física
Danilo José de Lima
Felipe Eboli Sotorilli
Francisco Clovis de Sousa Júnior

Pela figura A, é possível identificar que o valor de emissão total de
CO2 é da ordem de 57 Gt. Desta forma:
57 Gt
24,7 Gt

Química
Luiz Eduardo Gomes Dias
Marlon Augusto Profeta de Almeida
Tathiana de Almeida Guizellini Baruffaldi

100%
Y
Y = 43,3%.

b) Se toda a população mundial adotasse uma dieta vegana, a
quantidade de CO2 que deixaria de ser emitida é calculada da
seguinte maneira (diferença entre amante da carne e vegano):
1 pessoa
7,6x109 pessoas

Digitação e Diagramação
Eduardo Hideki
Thomaz Albreck

1,75 t
Z
Z = 13,3 Gt

Desta forma, a quantidade de CO2 total será:
CO2total  CO2 inicial  CO2 

Revisão e Publicação

CO2total  57Gt  13,3Gt 

Daniel Simões Santos Cecílio
Danilo José de Lima
Felipe Eboli Sotorilli

CO2total  43,7Gt

De acordo com o gráfico da Figura A, esta é a emissão equivalente
aos anos de 1989, 1991 e 2001.
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