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QUÍMICA
QUESTÃO 01
A fermentação de alimentos ricos em açúcares é um processo
prejudicial à saúde bucal, pois promove um ataque químico ao esmalte
dos dentes. A parte inorgânica dos dentes é formada por uma
substância chamada hidroxiapatita, que, em um ambiente bucal
saudável, apresenta baixa solubilidade. Essa solubilidade pode ser
equacionada da seguinte forma:

QUESTÃO 02
A pesquisa em alimentos está sempre à procura de novos produtos,
ou novas formulações para antigos produtos, tanto para melhorar sua
qualidade quanto para ampliar as opções do consumidor. Um estudo
recente, realizado pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da
UNICAMP, avaliou a preparação de mortadela com diferentes
formulações (F). Alguns resultados desse trabalho são apresentados
na tabela abaixo.

Ca5 PO4 3 OH s  aq  5Ca2aq  3PO34aq  OH-aq; K ps  1,8  1058

Dados:
F1: 2% de NaCℓ; controle.
F2: 1% de NaCℓ, 0,5% de KCℓ e 0,5% de CaCℓ2.
F3: 1% de NaCℓ.
UFC: unidades formadoras de colônias (tomar como sinônimo de
quantidade de microrganismos).
a) Considerando os resultados apresentados e seus conhecimentos,
cite e comente dois objetivos possíveis desse estudo com relação ao
NaCl.
b) Indique uma conclusão que se pode extrair desse estudo. Escolha e
compare duas formulações para justificar sua resposta.
Resolução
a) Dois objetivos possíveis do estudo são:
1°) Comparar a influência da concentração de NaCℓ na conservação
do alimento.
2°) Comparar se a mistura de sais, ou seja, se a substituição de parte
do NaCℓ por outros sais, influencia a mesma ação conservante.

a) Algumas características da saliva se alteram na presença de
alimentos. Considerando que o prejuízo aos dentes causado pela
ingestão de diferentes fontes de açúcar obedece à ordem
cana > frutas > mel, preencha com as palavras cana, frutas e mel a
tabela do espaço de respostas e explique em que se baseou a sua
escolha.
b) O uso de água fluoretada e de produtos com flúor é recomendado
para a saúde bucal. Explique a vantagem do uso do fluoreto levando
em conta a equação informada acima e a equação de dissolução da
fluoroapatita abaixo; indique também possíveis correlações entre
essas equações.
Ca5 PO4 3 F s  aq  5Ca2aq  3PO34aq  Faq; K ps  8  1060

De modo geral, os experimentos têm a finalidade de verificar a
possibilidade de reduzir a concentração de NaCℓ, mantendo a mesma
inibição do crescimento de microorganismos. Além disso, a redução
também é vantajosa visto que o sódio está relacionado à problemas
de saúde como hipertensão.
b) A redução da concentração de NaCℓ afeta negativamente a
conservação do produto, pois, ao compararmos o experimento F3 com
o experimento controle (F1), é possível observar que a diminuição da
concentração deste sal permitiu o aumento de unidades formadoras
de colônias.

FOLHA DE RESPOSTA:

Resolução
a) Preenchendo a tabela:

OU

Curva Alimento
x
Mel
y
Frutas
z
Cana
O ataque químico à saúde bucal corresponde a dissolução da
hidroxiapatita, ou seja, deslocar o equilíbrio de solubilidade desse
mineral (dado no enunciado) para a direita. Esse deslocamento é
favorecido pelo consumo de íons OH  , o que ocorre devido à
presença de íons H  em baixos valores de pH.

A substituição parcial do NaCℓ por outros sais afeta negativamente a
conservação do produto, pois, ao compararmos o experimento F2 com
o experimento controle (F1), é possível observar que a houve aumento
de unidades formadoras de colônias. No entanto, é mais vantajoso
utilizar a mistura do que apenas reduzir a quantidade de NaCℓ.
QUESTÃO 03
O bioplástico PLA (poliácido lático) é obtido pela polimerização do
ácido lático (C5H10O3), um insumo que geralmente se origina da
fermentação de açúcares provenientes do milho ou da cana-deaçúcar. Esse bioplástico é fabricado em larga escala em plantas
industriais que funcionam à base de óleo cru, carvão ou gás natural. O
PLA já é hoje uma realidade comercial, logo é importante que ele seja
claramente identificado na embalagem para facilitar a sua distinção
entre outros plásticos. Ao ser descartado em ambientes com muito
oxigênio e na presença de microrganismos, esse bioplástico é
rapidamente oxidado a gás carbônico e água. Contudo, em ambientes
com pouco oxigênio, como aterros sanitários, o PLA se decompõe
muito lentamente ao reagir com a umidade, formando gás carbônico e
metano.
a) Levando em conta as informações do texto, cite e comente uma
desvantagem da produção do PLA e escreva a equação química para
a formação do dímero desse ácido, sabendo que ele é obtido por uma
condensação (com a liberação de água).
b) Levando em conta as informações do texto, cite e comente uma
desvantagem do pós-consumo do PLA e escreva a equação química
para uma das formas de decomposição do dímero do ácido lático.

Pelo gráfico, temos que a curva Z apresenta menor pH logo após
a ingestão de alimento, indicando uma alta concentração de íons
H  e, portanto, maior dissolução de hidroxiapatita, o que
corresponde ao alimento de maior prejuízo: cana. Já a curva x tem
menor variação de pH após a ingestão, portanto menor dissolução
da hidroxiapatita e menor prejuízo à saúde bucal: mel.
b) O uso do fluoreto favorece a formação da fluorapatita a partir dos
íons Ca2  e PO43  liberados pela hidroxiapatita, formando uma
camada protetora, visto que a fluorapatita, no seu equilíbrio de
solubilidade, não é afetada por variações de pH bucal já que não
encontramos íons H  e OH  na sua equação. Além disso, a
fluorapatita é menos solúvel em água, o que pode ser identificado pelo
seu menor valor de K PS em relação à hidroxiapatita.
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Resolução
a) A desvantagem na produção do PLA é o uso de matéria prima de
origem fóssil (óleo cru, carvão e gás natural), não renovável.
A formação do dímero do ácido lático pode ser equacionada como:
O
HO

CH
CH3

C

Resolução
a) Os gráficos obtidos como resultados do estudo apresentam como
condições experimentais dois fatores:
 forma de apresentação do pesticida (formulação ou princípio
ativo puro)
 concentração do princípio ativo
A análise dos gráficos permite concluir que as células são mais
afetadas quando um pesticida é utilizado com sua formulação do que
na forma do princípio ativo puro, pois a porcentagem de células vivas
é reduzida em concentrações menores para o primeiro em relação ao
segundo. Além disso, em alguns casos, como para o Pesticida A, a
formulação aumenta a porcentagem de células vivas, o que indica
multiplicação celular acelerada, o que poderia ser considerado nocivo
também, considerando, por exemplo, que essa multiplicação celular
acelerada poderia representar o início de desenvolvimento de um
tumor, apesar da carência de informações para determinarmos isso.
b) Os estudos apresentados mostram com clareza que os adjuvantes
contidos nas formulações não são inertes como as indústrias
produtoras afirmam, afinal causam morte celular em menores
concentrações comparada ao princípio ativo puro. Sendo assim, a lei
do veneno não pode tomar como limites máximos de resíduos as
monografias (os estudos) do princípio ativo, mas sim os estudos de
toxicidade da formulação por completo.

O
OH + HO

CH

C

OH

CH3

O
HO

CH

C

O
O

CH3

CH

C

OH + H2O

CH3

Obs: No enunciado, a fórmula molecular do ácido lático está incorreta.
O certo seria C3H6O3 .
b) A desvantagem pós-consumo do PLA seria a liberação dos gases
CO2 (em ambos processos) e CH4 (na decomposição com pouco
oxigênio), que são poluentes e estão associados ao efeito estufa.
Decomposição do dímero na presença de oxigênio:
C6H10O5  6O2  6CO2  5H2O
dímero

ou

QUESTÃO 05
O abacateiro é originário do México e da América Central, sendo uma
das plantas mais produtivas por unidade de área de cultivo. Nas
diferentes variedades encontradas no Brasil, os frutos têm composição
bem variada. A tabela abaixo mostra alguns atributos dos frutos de
duas diferentes espécies (informações relativas a 100 g de polpa). A
energia a que se refere a tabela, popularmente conhecida como
conteúdo (valor) energético, corresponde à energia de metabolismo
dos ingredientes presentes na polpa do abacate.

Decomposição do dímero com pouco oxigênio e presença de
umidade:
C6H10O5  H2O  3CO2  3CH4
dímero

Obs: Para balancear a última equação, pode-se considerar a variação
de NOX do carbono que no dímero é zero e, para formar CO2
aumenta 4 unidades enquanto que, para formar CH4 , diminui 4
unidades. Assim, como a variação de NOX do carbono na oxidação e
na redução é a mesma, podemos concluir que metade dos átomos irá
formar CO2 e a outra metade formará CH4 .

(Adaptado de Ciência e Tecnologia de Alimentos, Campinas, v. 32, n. 2, p. 274-280, abr.-jun., 2012.)

a) Levando em conta a tabela, calcule os valores de energias
associadas a carboidratos e a lipídios em kJ por grama, considerando
que as energias correspondentes a proteínas e a carboidratos são
aproximadamente iguais. Apresente seus cálculos.
b) Uma antiga receita de sabão de abacate propõe, entre outros
ingredientes e procedimentos, o aquecimento da polpa da fruta na
presença de soda cáustica (NaOH). Levando em conta as informações
dadas, escolha um dos componentes presentes no abacate que leve à
formação do produto desejado e escreva a equação química
correspondente, empregando a estrutura química apropriada.
Estruturas químicas dos componentes do abacate:

QUESTÃO 04
Em um estudo recente, que avaliou a toxicidade em células humanas
de pesticidas eficazes no combate a pragas, comenta-se: “pesticidas
são usados no mundo todo como misturas denominadas formulações.
Essas misturas contêm adjuvantes, frequentemente mantidos como
confidenciais e chamados de inertes pela indústria produtora. As
formulações também incluem um princípio ativo, que é frequentemente
testado sozinho.” A figura a seguir mostra parte dos resultados obtidos
no referido estudo.

Resolução
a) A partir da tabela podemos escrever duas equações para obtenção
da energia relacionada a partir a da massa de atributo metabolizada:

(Adaptado de BioMed Research International 2014, 1-8.)

a) Considerando as informações dadas, indique em qual condição
experimental as células humanas foram mais afetadas. Justifique sua
resposta com base nos gráficos.
b) O parágrafo 11 do artigo 3º do PL Nº 6.299, de 2002 (conhecido
como “Lei do Veneno”), estabelece: “As condições a serem
observadas para a autorização de uso de pesticidas de controle
ambiental e afins deverão considerar os limites máximos de resíduos
estabelecidos nas monografias de ingrediente ativo publicadas pelo
órgão federal de saúde.” Pensando na saúde humana, que
recomendação técnica você daria a um deputado que fosse votar essa
lei, especificamente para esse parágrafo? Justifique levando em conta
as informações dos gráficos e do enunciado.

1,1P  10,2L  8,9C  544

1,8P  7,4L  7,3C  412

Onde P, L e C representam as energias liberadas, respectivamente,
na metabolização de 1g de proteína, lipídio e carboidrato. Como o
enunciado afirma que a energia corresponde a proteínas e
carboidratos são equivalentes (P = C) podemos simplificar as
equações para:
10P  10,2L  544

9,1P  7,4L  412

(Eq.1)
(Eq.2)

Isolando P na em Eq.2, temos:
P

2

412  7,4L
9,1

(Eq.3)

O ELITE RESOLVE UNICAMP 2019 - 2ª FASE
reações de ocorrer e é impermeável a íons C  , permitindo que a
água penetre por ele. Já a camada mais interna seria de IrOx que

Substituindo Eq.3 em Eq.1:
 412  7,4L 
10 
  10,2L  544
9,1


2,07L  91,25

possibilita a H2O oxidar. Completando a imagem:

L  44,08 KJ

Portanto, a energia liberada no metabolismo de 1g de lipídio é de
44,08 kJ. Substituindo o valor de L em Eq.1 (ou Eq.2) temos que:

MnOx

H2O

2H   1 2O2  2e

IrOx

P  C  9,44 KJ

Assim, a energia liberada no metabolismo de 1g de carboidrato é de
9,44 kJ, sendo igual ao da proteína.

FÍSICA
QUESTÃO 07
Nos cruzamentos de avenidas das grandes cidades é comum
encontrarmos, além dos semáforos tradicionais de controle de tráfego
de carros, semáforos de fluxo de pedestres, com cronômetros digitais
que marcam o tempo para a travessia na faixa de pedestres.

b) O componente do abacate que possibilita a formação de sabão é o
lipídio, o qual é um triéster de ácidos graxos e glicerol, que pode ser
reagido com uma base para formação de um sal de ácido graxo
(sabão). Esta reação é denominada saponificação e sua equação
química é:

a) No instante em que o semáforo de pedestres se torna verde e o
cronômetro inicia a contagem regressiva, uma pessoa encontra-se a
uma distância d  20 m do ponto de início da faixa de pedestres,
caminhando a uma velocidade inicial v 0  0,5 m/s . Sabendo que ela
inicia a travessia da avenida com velocidade v  1,5 m/s , calcule a sua
aceleração constante no seu deslocamento em linha reta até o início
da faixa.
b) Considere agora uma pessoa que atravessa a avenida na faixa de
pedestres, partindo de um lado da avenida com velocidade inicial
v 0  0,4 m/s e chegando ao outro lado com velocidade final

QUESTÃO 06
A reação de evolução de oxigênio (REO) e a reação de evolução de
cloro (REC) são dois processos eletroquímicos de alta relevância na
decomposição da água para a conversão da energia solar e na
produção de insumos químicos, respectivamente. Realizar esses dois
processos separadamente é um grande desafio quando se trata do
uso de água do mar.
Assim começa o resumo de um estudo recente, em que
pesquisadores investigaram a construção de um eletrodo para a
eletrólise da água do mar em baixo valor de pH. Sabe-se que, nas
condições avaliadas, o IrOx promove as duas reações (REO e REC) e
é permeável a todas as espécies presentes na água do mar, ao passo
que o MnOx não promove nenhuma das duas reações e é
impermeável aos íons cloreto.

v  1,2 m/s . O pedestre realiza todo o percurso com aceleração

constante em um intervalo de tempo de t  15 s . Construa o gráfico
da velocidade do pedestre em função do tempo e, a partir do gráfico,
calcule a largura da avenida.
Resolução
a) Utilizando a equação de Torricelli, temos que:
v 2  v 02  2  a  d  1,5    0,5   2  a  20  2,25  0,25  40  a 
2

a

(Adaptado de The Journal of the American Chemical Society, v. 140, p. 10270-10281, 2018.)

2

2
 a  0,05 m/s2
40

b) Como o movimento é uniformemente variado, pois a aceleração é

a) Do ponto de vista químico, por que utilizar a água do mar seria um
desafio? E por que vencer esse desafio seria útil à sociedade?
b) Os pesquisadores foram bem sucedidos no objetivo experimental
ao empregar os dois óxidos na construção do anodo para a eletrólise
da água do mar. Complete os espaços em branco da figura abaixo
utilizando as opções fornecidas, de forma a ilustrar corretamente o
resultado obtido nesse estudo.

constante, temos uma função afim que descreve a velocidade em
função do tempo, deste modo:
v m/s 

v t   v0  a  t

1, 2

Folha de resposta:
0, 4

t (s)
15

0

Além disso, a distância percorrida pela pessoa, é numericamente igual
à área sob o gráfico apresentado acima. Portanto,

Resolução
a) Utilizar a água do mar seria um desafio pois trata-se de uma grande
mistura de substâncias em que tanto a água como outros íons, como o
C  , poderiam descarregar na eletrólise. Vencer esse desafio seria
útil devido ao uso de uma fonte em abundância (água do mar) para
conversão de energia solar e formação de substâncias importantes na
indústria (insumos).
b) O ânodo é o eletrodo em que ocorre a oxidação, ou seja, a perda
de elétrons. Nesse caso, tanto os íons C  como a H2O podem

d   0,4  1,2 

15
 d  12 m
2

Deste modo, a largura da avenida é igual a 12 metros.
QUESTÃO 08
Em agosto de 2018 a Nasa lançou a Sonda Solar Parker, destinada a
investigar o Sol, passando pela coroa solar. A sonda seguirá uma
trajetória dando várias voltas em torno do Sol, em órbitas elípticas com
grande excentricidade.
a) Considere um corpo que descreve uma órbita elíptica em torno do
Sol, como ilustra a figura A. A área da elipse varrida pela linha que liga

oxidar, nas condições citadas no enunciado. Para selecionar qual das
duas espécies irá oxidar, pode-se utilizar os óxidos IrOx e MnOx . No
revestimento externo do eletrodo coloca-se MnOx , que impede as
3
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o corpo ao Sol no trecho 2 é o dobro da área varrida no trecho 1
 A2  2  A1  ; já as distâncias percorridas nos trechos são tais que

Calculando a razão entre as velocidades e utilizando dos dados em
(1), (2) e (3) temos:

d2  0,8  d1 . Se a velocidade escalar média do corpo no trecho 1 é

v1 d1 t 2



v 2 d2 t1

igual a v1  172.000 km/h , quanto vale a velocidade escalar média no

d1 2t1
172.000



v2
0,8d1 t1

trecho 2?

v 2  68.800 km/h

b) Sabemos que a quantidade de movimento se conserva nessa
interação, assim considerando que v 0 , VA e VB são os módulos das
velocidades dadas no enunciado e adotando como sentido positivo a
orientação da esquerda para a direita, podemos escrever a
conservação da quantidade de movimento como se segue:

b) A sonda terá sua velocidade modificada (sem consumo adicional de
combustível) nas passagens próximas ao planeta Vênus, explorando o
efeito conhecido como catapulta gravitacional. Para ilustrar esse
efeito, considere dois corpos de massas M e m, inicialmente com
velocidades de mesmo módulo v 0  , mesma direção e sentidos

M  v0  m  v0  M VA  m VB 

VA 

 M  m   v 0  m  VB
M

.

(4)

contrários. Após a aproximação, os corpos se afastam com
velocidades de módulos VA e VB , seguindo na mesma direção inicial,

É dado no enunciado que, devido à conservação de energia cinética,
os módulos das velocidades se relacionam da seguinte forma:

conforme mostra a figura B. Como a energia cinética se conserva, a
velocidade de afastamento dos corpos é igual à de aproximação:
2v 0  VB  VA . Encontre a velocidade VB da massa m em termos de M,

2v 0  VB  VA 

VA  VB  2v 0

m e v 0 . Em seguida, use M  100m e encontre a razão VB / v 0 .

(5)

Igualando as equações (4) e (5), temos:
VB  2v 0 

 M  m   v 0  m  VB


M
M VB  2M  v0   M  m  v0  m VB 
VB 

 3M  m   v 0
M m

Por fim, a razão VB / v 0 para M  100m é:
VB  3M  m   v 0 1

 
v0
M m
v0
VB  300m  m  299m



v0
100m  m
101m

Resolução
a) Comecemos lembrando a Segunda Lei de Kepler, conhecida como
Lei das Áreas, que diz que a velocidade areolar do planeta é
constante, isto é, que a área varrida pelo vetor posição do planeta,
definido a partir do Sol, varre áreas iguais em tempos iguais.
Numericamente temos:

VB 299

v 0 101

QUESTÃO 09
Nas proximidades do Sol, a Sonda Solar Parker estará exposta a altas
intensidades de radiação e a altas temperaturas. Diversos dispositivos
serão usados para evitar o aquecimento excessivo dos equipamentos
a bordo da sonda, entre eles um sistema de refrigeração. Um
refrigerador opera através da execução de ciclos termodinâmicos.
a) Considere o ciclo termodinâmico representado abaixo para um gás
ideal, em que V2  1,5 V1 e T1  200 K. Calcule a temperatura T3.
b) A partir do gráfico, estime o módulo do trabalho realizado sobre o
gás em um ciclo, em termos apenas de V1, V2, P1 e P4.

A1
A
 2
t1 t 2

em que t1 e t 2 são os tempos para que o vetor posição da Sonda
varra as áreas A1 e A2 , respectivamente.
Como sabemos a relação entre as áreas, temos a relação entre os
tempos:
A1 2  A1

 t2  2·t1 .
t1
t2

(1)

Campo de resolução

Sabemos, do enunciado, que
v1  172.000 km/h

P4

(2)

4

e que
d2  0,8·d1 .

3

(3)

Sabemos também que as velocidades escalares médias nos dois
trechos podem ser determinadas da seguinte forma:
d1

v1  t

1
.

d
2
v 
 2 t 2

P1
1
V1

4

2
V2
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Resolução
Observação
Assumiremos que o enunciado esteja usando P para pressão, V para
volume e T para temperatura, e que o gráfico esteja descrevendo
volume no eixo das abscissas e pressão no eixo das ordenadas. Note
que nada disso foi descrito ao longo do enunciado ou no gráfico.
Deixamos como ressalva que, por mais que seja uma situação comum
na Termodinâmica o uso dessas letras para tais grandezas, é sempre
desejável que qualquer questão de vestibular deixe o mais claro
possível a notação que ela esteja usando na descrição do problema.

QUESTÃO 10
A levitação acústica consiste no emprego de ondas acústicas para
exercer força sobre objetos e com isso mantê-los suspensos no ar,
como a formiga representada na figura A, ou movimentá-los de forma
controlada. Uma das técnicas utilizadas baseia-se na formação de
ondas acústicas estacionárias entre duas placas, como ilustra a figura
B, que mostra a amplitude da pressão em função da posição vertical.
a) As frequências de ressonância acústica entre duas placas, ou num
nv
, sendo L
tubo fechado nas duas extremidades, são dadas por fn 
2L
a distância entre as placas, v = 340 m/s a velocidade do som no ar, e
n um número inteiro positivo e não nulo que designa o modo. Qual é a
frequência do modo ilustrado na figura B?
b) A força acústica aplicada numa pequena esfera aponta sempre na
direção z e no sentido do nó de pressão mais próximo. Nas
proximidades de cada nó, a força acústica pode ser aproximada por
Fac  k z , sendo k uma constante e nó z  z  znó . Ou seja, a força

a) Pela lei geral dos gases perfeitos, do estado 1 para o estado 2,
temos:
P1  V 1 P1  1,5  V 1
P1  V1 P2  V2
 T2  300 K



T1
T2
200
T2

Como o estado 2 e o estado 3 estão numa mesma isoterma, segue
que:

aponta para cima (positiva) quando a esfera está abaixo do nó (∆z
negativo), e vice-versa. Se k  6,0  102 N/m e uma esfera de massa

T3  T2  T3  300 K

m  1,5  10 6 kg é solta a partir do repouso na posição de um nó, qual
será a menor distância percorrida pela esfera até que ela volte a ficar
instantaneamente em repouso? Despreze o atrito viscoso da esfera
com o ar.
FOLHA DE RESPOSTAS:

b) No diagrama da pressão em função do volume, a área da curva
fechada que descreve o ciclo termodinâmico é numericamente igual,
em módulo, ao trabalho realizado ou recebido pelo gás. No caso,
como se trata de um refrigerador (ciclo no sentido anti-horário), o gás
recebe trabalho. Faremos a estimativa desse trabalho aproximando a
figura por um triângulo, um paralelogramo e dois trapézios retângulos,
como ilustrado a seguir:

P4

4

3

A1
A2

Resolução
a) Observando a figura, vemos que distância L entre as duas placas é
de 3,4 cm. Também podemos ver, como apresentado na figura abaixo,
que essa distância corresponde à 1,5 , sendo  o comprimento de
onda da onda estacionária:

A3
A4

P1

1

b

V1

a

2
V2

Considerando que cada divisão na escala horizontal corresponda a um
valor a (em unidades de volume) e que cada divisão na escala vertical
corresponda a um valor b (em unidades de pressão), como indicamos
no gráfico, temos que:
CICLO  A1  A2  A3  A4 

Assim:

 3a  a   2b   5a  3a   b  20  a  b
3b  2a
 3b  3a 
2
2
2

1,5  L   

Agora, do gráfico temos que:

6,8
6,8
 102 m .
cm 
3
3

Substituindo na equação fundamental da ondulatória:

V  V1

a 2
V2  V1  5a

5


P
P4  P1  5b
b  4  P1

5

v  f 
6,8
 1 0 2  f 
340 
3
f  15 kHz .

Assim:

Uma alternativa para se resolver esta questão é perceber que se trata
do terceiro harmônico, uma vez que cada harmônico consecutivo
difere por meio comprimento de onda. Assim, sabemos que n = 3 e,
usando os dados do enunciado, temos:

4
 V  V1   P4  P1 
CICLO  20   2

  CICLO    P4  P1   V2  V1 
5
5
5

 


Gostaríamos de enfatizar que, como se trata de uma questão de
estimativa, não se espera uma única resposta como correta. Há outras
maneiras de propor o cálculo da área em questão usando outras
aproximações e decomposições, o que pode conduzir a outros
resultados não exatamente iguais, mas próximos, ao que obtivemos
aqui.

nv

2L
3  340
f3 

2  3,4  10 2
f3  15 kHz
fn 
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b) Na presença de uma força restauradora do tipo Frest  k  x  C ,

onde C é uma força constante qualquer, atuando sobre um corpo, este
executa Movimento Harmônico Simples (MHS); note que este é o caso
deste problema, em que C é a força peso. A esfera executará um
MHS entre dois pontos extremos: o nó de onde é abandonada em
repouso e o ponto em que, após cair, irá novamente estar em repouso.
Sejam znó e zmáx , respectivamente, as coordenadas destes pontos,
de modo que o deslocamento realizado pela esfera do nó até o outro
extremo é zmáx  zmáx  znó . A distância percorrida entre tais pontos,

a) Qual é a diferença de potencial no capacitor em t = 0,2 s ?
b) Num outro instante, a corrente no capacitor é iC  150 A . Quanto

| zmáx | , é igual ao o dobro da amplitude A do MHS que ela executa.

vale a corrente i B no resistor RB nesse instante?

A figura abaixo ilustra as forças atuando na esfera em três instantes
deste movimento: o ponto mais acima corresponde ao nó de onde ela
parte, o ponto central corresponde ao ponto de equilíbrio do MHS, em
que a força resultante é nula, e o ponto inferior corresponde à
extremidade inferior onde ocorre a inversão do sentido de movimento.

Campo de resolução

O ponto de equilíbrio é o ponto onde a resultante das forças é nula
(força restauradora igual à força peso) e o deslocamento vertical é
igual à metade da distância percorrida, ou seja:
k

Resolução
a) A partir do gráfico da folha de resposta, determinamos a carga
elétrica armazenada no capacitor, conforme se segue:

| zmáx |
| zmáx |
 m  g  6,0  10 2 
 1,5  10 6  10 
2
2
| zmáx | 500 m

Solução alternativa:

O enunciado nos sugere que a força restauradora que surge sobre a
esfera possui mesma formulação matemática que a lei de Hooke para
molas, assim podemos inferir que a equação que nos da a energia
potencial associada à força restauradora armazenada no sistema é
EPot elá 

k  z 2
2

A partir do gráfico vemos que a carga elétrica do capacitor é
50  10 6 C e, com isso, calculamos a diferença de potencial U no
capacitor:

Além disso, se a esfera cai de uma altura | zmáx | , sua energia
potencial gravitacional sofre um decréscimo de

Q  C U 

E pot grav  m  g  | zmáx |

50  10 6  20  10 6  U 
U  2,5 V .

que corresponde ao aumento de energia potencial elástica, uma vez
que a energia cinética no ponto mais baixo da trajetória é nula e há
conservação de energia mecânica. Igualando estas duas e
considerando apenas o módulo de z temos:

b) Observando o circuito e utilizando a lei dos nós temos:
i A  i B  iC .

E pot grav  EPot elá 

k  | zmáx |2

m  g  | zmáx |
2
2mg
2m  g  k  | zmáx | | zmáx |
k
Substituindo os dados do enunciado, obtemos:

(1)

Por outro lado, a força eletromotriz da bateria (  ) é a soma da
diferença de potencial U A do resistor RA com a diferença de potencial
UB do resistor RB (veja também a figura abaixo):
  VA  VB .

2  1,5  106  10
| zmáx |
 | zmáx | 0, 5  103 m  | zmáx | 500 m
6  10 2
QUESTÃO 11
Capacitores são componentes de circuitos elétricos que têm a função
de armazenar carga. O tempo necessário para carregar ou
descarregar um capacitor depende da sua capacitância C, bem como
das características dos outros componentes a que ele está ligado no
circuito. É a relativa demora na descarga dos capacitores que faz com
que o desligamento de certos eletrodomésticos não seja instantâneo.
O circuito da figura A apresenta um capacitor de capacitância
C
C  20 
 F ligado a dois resistores de resistências RA  40 k e
V
RB  60 k , e a uma bateria de força eletromotriz   12 V . A chave

Utilizando a primeira lei de Ohm:
  RA  i A  RB  iB .

S é ligada no instante t = 0 e o gráfico da figura B mostra a carga q  t 
no capacitor em função do tempo.
6
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Utilizando as equações (1) e (2) acima e substituindo os dados do
enunciado, obtemos o sistema a seguir:

max 

6

i A  iB  iC

i A  iB  150  10
.


3
3


  RA  i A  RB  iB
12  40  10  i A  60  10  iB

b
3  103
 500  109 
 T  6000 K
T
T

b) Para a reflexão, sabemos que o ângulo de reflexão deve ter mesma
medida que o ângulo de incidência. Assim, os raios refletidos seguirão
a mesma direção, juntos. Já para os raios refratados, lembramos que
quanto menor o seu comprimento de onda, maior o índice de refração
do prisma e, portanto, menor o ângulo de refração quando o raio
entrar no prisma. Como comprimento de onda da luz azul é menor que
o comprimento de onda da luz vermelha, o raio refratado azul deve
ficar mais próximo da direção normal em comparação com o raio
refratado vermelho. Temos, assim:

Substituindo a equação de cima na de baixo temos:
12  40  103  (iB  150  106 )  60  103  iB 
12  40  103  iB  6  60  103  iB 

6  105  iB 
iB  60  106 A 

feixe refletido

iB  60 A

QUESTÃO 12
a) Todos os corpos emitem radiação, e quanto maior a temperatura do
corpo, maior a potência por ele radiada. Idealmente, os corpos que
têm a capacidade de absorver toda a radiação que recebem são
também os melhores emissores de radiação. Esses corpos são
chamados de corpos negros e apresentam espectros de emissão de
radiação que dependem somente de suas temperaturas. Além disso, o
comprimento de onda de máxima radiação relaciona-se com a
b
temperatura do corpo da seguinte forma: max  , sendo
T
b  3  103 m  K . O Sol tem um espectro de emissão similar ao
espectro do corpo negro mostrado na figura A. Os valores de
emitância estão divididos pelo valor máximo; já a escala de
comprimentos de onda está em nanômetros

direção do
feixe incidente
1
1

raio refratado vermelho
raio refratado azul

BIOLOGIA
QUESTÃO 13
Em 2017, um grupo de astrônomos europeus detectou sete planetas
orbitando uma estrela da Via Láctea denominada TRAPPIST-1.
Reproduzimos abaixo algumas informações extraídas desse estudo.

1,0 nm  1,0  109 m .

Quanto vale a temperatura do corpo negro?
b) A separação da radiação luminosa nos diferentes comprimentos de
onda é usualmente feita pelo emprego de uma grade de difração ou de
um prisma. Quando um feixe luminoso incide numa das faces de um
prisma, parte dele é refletida, e outra parte é refratada. Considere que
o feixe luminoso, composto das cores azul e vermelha, incide na face
do prisma conforme mostra a figura B. Trace os raios refletidos e os
raios refratados na primeira face do prisma, lembrando que o índice de
refração depende do comprimento de onda.

As estimativas das massas dos seis planetas mais próximos da estrela
sugerem fortemente uma composição rochosa.
Em especial, três planetas têm irradiações estelares* muito próximas
das de Vênus, Terra e Marte. Supondo condições atmosféricas
semelhantes às da Terra, deduziu-se que um desses três planetas,
denominado TRAPPIST-1f, pode ter oceanos de água em forma
líquida na superfície.

Campo de Resolução

* irradiação estelar é a potência de energia recebida da estrela por
unidade de área do planeta.
Responda às questões a seguir.
a) O estudo sugere que o planeta TRAPPIST-1f pode ter sido palco do
surgimento de formas de vida semelhantes às da Terra. Levando em
conta apenas as características encontradas atualmente em todos os
organismos vivos, explique a importância de duas características
físicas ou químicas presentes no planeta TRAPPIST-1f para a biologia
dos organismos vivos como nós os conhecemos.
b) Uma teoria altamente controversa, denominada panspermia, sugere
que a vida existe em vários lugares do Universo e pode ter-se
disseminado entre planetas e sistemas estelares, carregada por
meteoros. Considerando plausível tal teoria, se dois planetas com
características semelhantes fossem semeados simultaneamente pelos
mesmos micro-organismos, não necessariamente possuiriam as
mesmas formas de vida bilhões de anos depois. Explique por que,
incluindo em sua resposta pelo menos um fator que leva a evolução
biológica a ser imprevisível. Qual a relação entre mutações e
variabilidade genética, condição essencial para a evolução biológica?
(Fonte: Michael Gillon e outros, Seven temperate terrestrial planets around the nearby
ultracool dwarf star TRAPPIST-1. Nature, Cambridge, v. 542, p. 456–460, fev. 2017.)

Resolução
a) O planeta TRAPPIST-1f apresenta supostamente as seguintes
características físico-químicas semelhantes ao planeta Terra:
composição rochosa, irradiação estelar, composição atmosférica e
presença de água líquida em sua superfície.
A composição rochosa é essencial para se encontrar formas de vida
semelhantes as do planeta Terra, uma vez que, nesses planetas,
encontramos elementos químicos de massa mais elevada, como
sódio, cloro, potássio, magnésio, cálcio, ferro, zinco, cobre etc. Esses
elementos são utilizados pelos seres vivos na constituição de suas

Resolução
a) Observe, no gráfico apresentado, que o comprimento de onda de
máxima radiação max é 500 nm. Assim, substituindo:
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células e em diversos processos metabólicos, como cofatores que
aceleram reações químicas, por exemplo.
A irradiação estelar é um fator importante na manutenção da vida no
planeta Terra, já que se a potência recebida da estrela por unidade de
área do planeta fosse muito baixa ou muito alta, a temperatura em sua
superfície seria também muito baixa ou muito elevada. Assim, a Terra
ocupa uma posição em relação ao Sol conhecida como ‘zona
cachinhos dourados’ (do inglês Goldilocks planet ou Zona Habitável
Circumestelar), na qual a distância em relação à estrela permite a
existência de água líquida no planeta.
A composição atmosférica é fundamental à manutenção da vida
como a conhecemos. A maioria dos seres vivos encontrados hoje na
Terra utiliza oxigênio como aceptor final de elétrons no processo de
respiração aeróbica, pelo qual eles obtêm energia (ATP). Assim, a
presença de O2 na atmosfera é um quesito importante na busca por
formas de vida semelhantes às encontradas na Terra. Além disso, a
presença de gás carbônico e outros gases estufa em concentrações
determinadas também é relevante, uma vez que tais gases permitem
que o planeta mantenha sua temperatura estável e em uma faixa que
permita a existência de água líquida na superfície.
Por último e mais importante, a existência de água na forma líquida
é essencial à vida como a conhecemos. A maior parte da diversidade
biológica da Terra ocorre em meio aquático e foi nesse meio que a
vida surgiu em nosso planeta. Ademais, a água é fundamental para a
existência do metabolismo celular, uma vez que é em meio aquoso
que ocorrem as reações químicas que mantêm as células
funcionando.
b) Considerando a panspermia como uma hipótese plausível para a
origem da vida em diversos locais do Universo, seria altamente
improvável que, se microrganismos semelhantes fossem semeados ao
mesmo tempo em dois diferentes planetas, o processo evolutivo
seguisse caminhos semelhantes. Mesmo que os ambientes dos dois
planetas fossem parecidos, a evolução não depende apenas da
seleção natural, que favorece certos fenótipos devido ao seu melhor
ajuste a determinados ambientes. O processo evolutivo depende
também da existência de variabilidade genética entre os organismos, a
qual surge como consequência de dois fenômenos que ocorrem de
modo aleatório e imprevisível: as mutações; e os eventos de
recombinação entre alelos (no caso de espécies que apresentam
reprodução sexuada). As mutações podem ser tanto gênicas
(alterações na sequência de bases nitrogenadas que constituem um
gene), quanto cromossômicas (alterações em segmentos extensos
dos cromossomos ou mesmo no número destes nas células), e elas
têm o importante papel de criar novos alelos e, assim, novas
características fenotípicas nas populações. As mutações também
podem ser benéficas (quando os novos alelos aumentam a aptidão
dos organismos), prejudiciais (quando os novos alelos diminuem a
aptidão dos organismos) ou neutras (quando os novos alelos não
influenciam a aptidão dos organismos), dependendo do ambiente em
que os organismos vivem. Já a recombinação gênica é fruto dos
processos de meiose e fecundação, os quais levam à mistura de
alelos e à formação de novos genótipos.
Apesar dos ambientes dos dois planetas serem inicialmente
semelhantes, ao longo do tempo geológico, mudanças lentas e
graduais poderiam ocorrer, alterando esses ambientes e, portanto,
gerando pressões seletivas diversas. Nesse caso, a seleção natural
iria atuar de modo diferente em cada planeta, conduzindo a evolução
das espécies por caminhos provavelmente díspares e, portanto,
imprevisíveis.
Assim, a ocorrência de mutações, os eventos de recombinação gênica
e as possíveis alterações no ambiente são todos fatores que
contribuem para a imprevisibilidade do processo evolutivo. Esses
fatores tendem a mudar no tempo e no espaço, de modo que é
impossível se prever de que forma irá ocorrer o processo de
descendência com modificação que caracteriza a evolução.

plásticas de PE. Posteriormente, lagartas dessa espécie foram
maceradas para produzir um extrato líquido, que foi então depositado
por 10 horas sobre um pedaço de PE. O gráfico abaixo mostra a
massa restante por cm2 de PE na ausência e na presença do extrato
após 10 horas. Por que os dados do gráfico confirmam que a redução
da massa das sacolas plásticas causada pela presença das lagartas
vivas não é resultado apenas da mastigação mecânica pelos insetos?
Considerando que a taxa de degradação de PE definida no gráfico
permanece constante, quantas horas seriam necessárias para uma
quantidade suficiente de extrato degradar todo o pedaço de PE?
Explique.

b) Mais recentemente, um grupo de pesquisadores descobriu uma
bactéria encontrada em aterros sanitários no Japão, denominada
Ideonella sakaiensis, capaz de fragmentar o PET em unidades
menores, processo que depende de uma enzima específica, chamada
PETase. Foi sugerido que o genoma da I. sakaiensis poderia ser
utilizado para a criação de uma bactéria transgênica a ser empregada
em processos industriais de reciclagem de resíduos plásticos. O que é
transgenia? Para criar tal bactéria transgênica, que parte do genoma
da I. sakaiensis seria essencial?
(Fontes: Paolo Bombelli e outros, Polyethylene bio-degradation by caterpillars of the
wax moth Galleria mellonella. Current Biology, Cambridge, v. 27, p. R283–R293, abr.
2017. Harry P. Austin e outros, Characterization and engineering of a plasticdegrading aromatic polyesterase. Proceedings of the National Academy of Sciences
of the USA, Washington, v. 115, p. E4350-E4357, maio 2018. Esse estudo teve a
participação do grupo liderado pelo Prof. Dr. Munir Skaf, Pró-Reitor de Pesquisa da
UNICAMP.)

Resolução
a) A partir do enunciado e do gráfico, pode-se inferir que o extrato
obtido a partir da maceração da lagarta é composto de enzimas
capazes de digerir o PE, conferindo a redução da massa restante
deste material. A mastigação é um processo mecânico que promove a
redução da partícula sem alteração da composição química, tratandose, portanto, de um processo físico. A ação de enzimas digestivas
promove a digestão, fenômeno químico que converte moléculas
grandes em produtos menores. Enzimas são macromoléculas
conhecidas como catalisadores biológicos, que diminuem a energia de
ativação de uma dada reação, aumentando a velocidade de
ocorrência da mesma. Na maioria das vezes, as enzimas são tipos
proteicos cujos sítios ativos conferem a especificidade da reação,
garantindo que cada enzima atue especificamente sobre um
determinado tipo de substrato. No caso do gráfico dado pelo exercício,
na ausência de extrato (e, portanto, de enzima), a massa de PE
restante é maior que a massa restante na presença da atividade
enzimática. Este fato corrobora o papel da enzima em aumentar a
velocidade de reações uma vez que a enzima contida no extrato
digere o PE, reduzindo a massa do mesmo mais rapidamente do que
na ausência deste catalisador. Vale ressaltar que o extrato foi obtido a
partir de lagartas maceradas, portanto, já mortas. As enzimas contidas
no extrato foram produzidas pelas lagartas enquanto vivas, e a ação
das enzimas, independe do fato das lagartas estarem vivas ou não.
Fato diferente da mastigação, que ocorre apenas em lagartas vivas,
uma vez que a mastigação depende de atividade muscular que exige
moléculas de ATP produzidas pelo metabolismo celular.
De acordo com o gráfico, na presença do extrato (e da enzima) a
massa restante após 10h foi igual a 0,9 mg/cm². Assim, quando
comparada à amostra sem a atividade enzimática (amostra controle) a
enzima reduziu 0,1 mg/cm² de PE no período de 10h ou 0,01 mg/cm²
de PE por hora. Considerando que a taxa de degradação do PE seja
constante, conforme orientada pelo enunciado, o tempo estimado para
degradação total pode ser dado pela regra de três abaixo:

QUESTÃO 14
Nos últimos anos, foram desenvolvidos vários processos tecnológicos
para a biodegradação dos plásticos PE (polietileno) e PET
(polietilenotereftalato), amplamente utilizados na fabricação de
embalagens. Em países desenvolvidos, apenas ¼ do total de PE
produzido é reciclado; o restante é descartado em aterros sanitários
ou queimado por combustão, resultando em enorme ônus ambiental.

0,1 mg/cm²
1 mg/cm²

a) Em um estudo inicial, verificou-se que lagartas vivas da mariposa
Galleria mellonella são capazes de reduzir a massa de sacolas

10 horas
x horas
x = 100 horas
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Folha de respostas
Considerando a massa restante inicial igual a 1 mg/cm², o tempo
necessário para degradar toda a massa, mantendo-se uma taxa
constante, será igual a 100 horas.
b) Transgenia consiste em uma técnica de biologia molecular que
insere genes de uma determinada espécie em um organismo de
outra espécie, dando origem, portanto, a um organismo
transgênico. Para compreender melhor a produção de organismos
transgênicos, tome como exemplo a produção de uma bactéria capaz
de sintetizar a insulina humana resumida nas etapas a seguir:
1. isolamento do gene de interesse humano (gene da insulina) a partir
do uso de enzima de restrição.
2. corte do plasmídeo (DNA bacteriano) com a mesma enzima de
restrição utilizada para clivar o gene da insulina humano.
3. inserção do gene da insulina humano no plasmídeo utilizando-se a
enzima DNA ligase, originando uma molécula de DNA recombinante.
4. inserção do plasmídeo recombinante em uma bactéria que irá
expressar o gene da insulina humana, produzindo esse hormônio.

Resolução
a) O preenchimento do quadro é, corretamente, feito abaixo:

Imagem adaptada de Biologia de Campbell, 2015.

Atualmente, através da transgenia, é possível fazer com que bactérias
produzam hormônios humanos ou com que bactérias sejam capazes
de degradar resíduos tóxicos acidentalmente liberados no ambiente
(como o petróleo, por exemplo). Através da transgênica, também é
possível produzir vegetais resistentes à insetos ou herbicidas,
aumentando a produtividade agrícola.
De acordo com o texto fornecido no enunciado, a bactéria I. sakaiensis
é capaz de degradar PET através da enzima PETase sintetizada por
esta bactéria. Enzimas são proteínas traduzidas a partir de moléculas
de RNAm transcritos a partir de segmentos de DNA denominados
genes. Portanto, se a bactéria I. sakaiensis produz a enzima PETase,
pode-se inferir que no seu genoma há uma sequência de DNA (gene)
com instruções para transcrição de uma molécula de RNAm que será
traduzido nesta enzima. Logo, a parte do genoma da I. sakaiensis
essencial para produção da bactéria transgênica com a capacidade de
degradar o PET é o gene da enzima PETase.

O filo Mollusca é caracterizado por animais de corpo mole como
mexilhão, lesma e polvo. Estes animais são triblásticos, celomados e
protostômios com simetria bilateral evidente. Animais deste filo
usualmente possuem concha calcária que pode assumir uma
variedade de formatos e colorações. O filo é subdividido nas classes
principais:
1. Bilvalvia ou bivalves: moluscos aquáticos com duas conchas
articuladas, cabeça reduzida, pés especializados para escavação ou
fixação, respiração branquial, sistema circulatório aberto e alimentação
por filtração a partir de partículas retidas nas brânquias mucosas.
Exemplos de animais desta classe: ostras, mexilhões e mariscos.
2. Gastropoda ou gastrópodes: moluscos com uma concha espiralada
ou sem conchas que habitam ambiente aquático ou terrestre úmido,
possuem pés especializados para locomoção, sistema circulatório
aberto e rádula no aparelho bucal, facilitando a obtenção de alimentos.
Exemplos de animais desta classe: caramujo, caracol, lesma e o
caramujo Biomphalaria, vetor da esquistossomose.
3. Cephalopoda ou cefalópodes: moluscos sem conchas ou com
concha reduzida que habitam o meio marinho, possuem pés
modificados em tentáculos, sistema circulatório fechado e cefalização
evidente. Exemplos de animais desta classe: polvo, lula e náutilo.
O filo Annelida é caracterizado por animais de corpo alongado e
segmentado em metâmeros evidenciados externamente pela presença
de anéis ao longo do corpo. São triblásticos, celomados e
protostômios com simetria lateral evidente. Animais deste filo possuem
sistema circulatório fechado com presença de hemoglobina, amplo
celoma que atua como esqueleto hidrostático, cutícula de revestimento
e presença de cerdas nas classes dos poliquetas (como o nereis) e
oligoquetas (como as minhocas). A classe dos hirudíneos (como o
sanguessuga) não possui cerdas. Por fim, os anelídeos possuem boca
e ânus, o que caracteriza um sistema digestório completo.
O filo dos Platyhelmintes é caracterizado por abrigar vermes de corpo
achatado que podem ter vida livre ou parasitária. São animais
triblásticos, acelomados e protostômios. Animais deste filo possuem
apenas um orifício no tubo digestório, o que caracteriza o sistema
digestório incompleto. Não possuem sistema circulatório e o transporte
de substâncias ocorre por difusão. São exemplos de animais deste
filo: planária, como exemplo de vida livre; tênia e esquistossomo,

QUESTÃO 15
Organismos vivos são classificados em grupos taxonômicos, que
devem preferencialmente refletir as relações de parentesco evolutivo
entre as espécies.
a) A tabela apresentada abaixo (parte a do espaço de resposta)
contém características presentes em anelídeos, platelmintos e
moluscos. Preencha corretamente todos os espaços em cinza na
tabela, referentes às características listadas na primeira coluna, de
acordo com as opções indicadas na segunda coluna. Atenção: há
duas colunas denominadas X e Y; uma representa moluscos e a outra
representa platelmintos.
b) Um dos critérios para a construção do diagrama abaixo (parte b do
espaço de resposta) é o número de características compartilhadas
entre pares de grupos taxonômicos. Preencha os retângulos em
branco do diagrama com o nome de um dos dois grupos ― moluscos
ou platelmintos. Utilize as linhas em branco para explicar o que
representa esse tipo de diagrama.
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como exemplos de parasitas que causam teníase e esquistossomose,
respectivamente.
Alguns conceitos que são importantes deixar claro nesta resolução:
- Animais celomados são aqueles que possuem uma cavidade
corporal plenamente revestida por mesoderme.
- Simetria bilateral corresponde à divisão longitudinal imaginária que
divide o corpo do animal em duas metades similares.
- Eixo ântero-posterior consiste na diferenciação de uma porção
anterior (normalmente onde concentram-se órgãos nervosos e
sensoriais) e porção posterior oposta à anterior.

Resolução
a) As micorrizas são associações ecológicas entre fungos
(principalmente do grupo Glomeromycota, caracterizando as
endomicorrizas; Figura 1) e plantas, sendo positiva para ambos os
participantes, ou seja, ambos auferem vantagens com a interação.
Pela análise do gráfico A, podemos deduzir que a relação é positiva,
uma vez que as plantas que apresentam a associação com os fungos
crescem mais do que as plantas isoladas (que não têm a associação).
Nas micorrizas, os fungos obtêm moléculas orgânicas sintetizadas
pela planta por meio da fotossíntese (glicose, aminoácidos etc.),
enquanto as plantas obtêm nutrientes minerais (principalmente
fosfatos) absorvidos do solo pelas hifas dos fungos. Assim sendo, o
micélio dos fungos simbiontes possui a função de aumentar a área
absortiva das raízes das plantas, elevando a eficiência na aquisição de
íons minerais. Essa maior eficiência é tão relevante para as
Embryophyta que cerca de 80% das espécies vegetais apresentam
micorrizas.

Adaptado de https://www.studyandscore.com/studymaterial-detail/symmetry-in-animals-types-of-symmetry-bilateria-andradiata

b) Considerado as características encontradas nos filos,
preenchimento do cladograma é, corretamente, dado abaixo:

o

Um cladograma representa uma hipótese acerca da história evolutiva
de grupos de organismos. O cladograma do enunciado, mais
precisamente, evidencia uma hipótese monofilética na qual
platelmintos, anelídeos e moluscos compartilham um ancestral comum
a partir qual divergiram em algum momento da evolução. Quando lido
de baixo para cima, o cladograma fornece a ideia temporal de que
diferenciação do ramo que originou os platelmintos ocorreu antes da
divergência entre anelídeos e moluscos, o que justifica as diferenças
encontradas no filo dos platelmintos quando comparado aos outro dois
filos abordados na questão. Por compartilharem um ancestral comum
mais recente, anelídeos e moluscos possuem inúmeras semelhanças,
como por exemplo, a presença de celoma e sistema circulatório, além
de tipos larvais iguais como exibido pelo quadro. Assim sendo, quanto
mais recente for o ancestral comum compartilhado, mais semelhanças
genéticas, bioquímicas, embrionárias e estruturais serão encontradas
nos grupos derivados a partir dos pontos de ramificação.

Fonte: Raven et al. (2016) Biology. McGraw-Hill Education, 11th Edition

Figura 1: associação entre plantas e fungos arbusculares, do grupo
Glomeromycota (endomicorriza), cujas hifas (em verde) formam
invaginações que invadem as células vegetais do córtex radicular. As hifas
permanecem separadas do citoplasma pela membrana celular da célula
vegetal.

As micorrizas podem ser classificadas como uma relação do tipo
mutualismo. Nessa interação, os participantes se beneficiam
mutuamente e a sua separação provoca a morte de pelo menos um
deles (no caso, os fungos arbusculares são simbiontes obrigatórios
das raízes das plantas).
b) Os fertilizantes químicos aumentam a disponibilidade de nutrientes
minerais no solo, como nitratos e fosfatos. Estes são macronutrientes,
requeridos em grandes quantidades pelas plantas e que são
essenciais para o crescimento e o desenvolvimento vegetal. No
entanto, como mostrado nos gráficos B e C, o uso exagerado de
fertilizantes sintéticos causa sérios problemas ambientais. O gráfico B
mostra que quanto maior for o uso de fertilizantes nitrogenados, maior
será a liberação de N2O para a atmosfera, um gás que contribui para a
intensificação do efeito estufa e, consequentemente, para o
aquecimento global. Já o gráfico C mostra que corpos d’água
próximos a áreas de cultivo agrícola que utilizam fertilizantes sintéticos
apresentam concentrações variadas de fósforo. Esse gráfico também
mostra que, quanto maior for a concentração de fósforo no ambiente
aquático, menor será a concentração de oxigênio (O 2) dissolvido, o
que caracteriza um desequilíbrio ecológico conhecido como
eutrofização. Na eutrofização, o aumento na disponibilidade de
nutrientes minerais no ambiente aquático leva a uma série de
alterações na comunidade desse local: primeiramente, ocorre a
proliferação exagerada do fitoplâncton; após a morte das algas
fitoplanctônicas ocorre o aumento da quantidade de matéria orgânica
morta; consequentemente, há o aumento da DBO (demanda
bioquímica de oxigênio), uma vez que a decomposição aeróbica da
matéria orgânica consome O2 e, finalmente, tem-se a morte de todos
os organismos que dependem de oxigênio para sobreviver, como
peixes, moluscos, crustáceos, protistas etc.
Portanto, a bioinoculação de fungos simbiontes de plantas, no solo,
como aqueles do grupo Glomeromycota, tende a apresentar efeitos
positivos tanto para as plantas quanto para o ambiente. No caso das
plantas, haverá um aumento no crescimento vegetal (conforme
mostrado no gráfico A), em decorrência do maior aporte de sais

QUESTÃO 16
Plantas são capazes de absorver nutrientes do solo pelas raízes. Em
muitas espécies vegetais, as raízes são infectadas por fungos,
estabelecendo uma interação entre organismos denominada micorriza.

a) Os efeitos das micorrizas sobre o crescimento vegetal podem ser
avaliados a partir da figura A. Utilizando os dados fornecidos na figura,
explique as consequências da micorriza para a planta. Que tipo de
interação ecológica caracteriza a micorriza? Justifique, informando em
sua resposta se a interação é positiva, negativa ou neutra para cada
organismo envolvido.
b) O Brasil é um dos países que mais consomem fertilizantes
sintéticos no mundo. Com base nas figuras A, B e C, explique por que
a bioinoculação de fungos no solo pode ser uma alternativa ao uso de
fertilizantes. Indique em sua explicação ao menos um efeito para as
plantas e um efeito para o ambiente.
(Fonte: D. S. Hayman e outros, Plant Growth Responses to Vesicular-Arbuscular
Mycorrhiza. VI. Effect of Light and Temperature. The New Phytologist, Lancaster, v.
73, p. 71-80, jan. 1974.)
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minerais absorvidos do solo. No caso do ambiente, a menor utilização
de fertilizantes químicos irá reduzir os impactos ecológicos negativos
da agricultura, como o aquecimento global (decorrente da liberação de
gases estufa) e a eutrofização (decorrente do aumento na
concentração de nutrientes minerais no ambiente aquático).

responsável pela transmissão do impulso nervoso do corpo celular
em direção aos terminais axônicos. Estas estruturas constituem a
extremidade ramificada do axônio, sendo usadas na comunicação com
outras células por meio das sinapses.

QUESTÃO 17
Os microtúbulos, parte do citoesqueleto, estão envolvidos em diversas
etapas da diferenciação de neurônios, incluindo a origem e a função
de seus prolongamentos celulares ― dendritos e axônios. As
proteínas associadas aos microtúbulos (MAPs) têm funções
essenciais nas células neuronais, podendo ser divididas em três
famílias ― MAP1, MAP2 e tau.
a) Cite pelo menos dois papéis dos microtúbulos em uma célula
eucariótica, diferentes daqueles mencionados acima.
As distribuições subcelulares de tau, MAP2 e um tipo de MAP1
(MAP1B) durante a diferenciação neuronal são representadas na
figura abaixo. Na fase 4, qual MAP é encontrada em maior quantidade
nos dendritos?

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neuron_Hand-tuned.svg

No fenômeno conhecido como plasticidade neuronal, os neurônios
são capazes de formar novas sinapses com outras células nervosas,
ou mesmo removê-las. Essa capacidade de criar e destruir sinapses
está associada ao potencial do cérebro em se adaptar e se remodelar
ao longo do tempo, em resposta a novas experiências e estímulos.
Assim, o cérebro é capaz, por exemplo, de alterar as áreas de
processamento de certas informações, ou mesmo a proporção de
matéria cinzenta.
Os dendritos e axônios são fundamentais no fenômeno da
neuroplasticidade, uma vez que são essas projeções que conectam os
neurônios entre si, por meio das sinapses (veja figura abaixo). As
sinapses são regiões em que ocorre a passagem de informação entre
dois neurônios, o que ocorre geralmente entre o axônio de uma célula
nervosa e os dendritos de outra. A maioria das sinapses são químicas,
nas quais não ocorre contato direto entre os neurônios, de modo que a
transmissão do impulso nervoso entre eles acontece por meio da
liberação de neurotransmissores. Estes são mensageiros químicos
liberados pelos terminais axônicos de um neurônio e captados por
neuroreceptores presentes na membrana celular dos dendritos de
outro neurônio.

(Fonte: L. Penazzi e outros, Chapter Three - Microtubule Dynamics in Neuronal
Development, Plasticity, and Neurodegeneration. International Review of Cell and
Molecular Biology, Kidlington, v. 321, p. 89–169, 2016.)

b) Qual é a principal função dos axônios?
Plasticidade neuronal é a capacidade do sistema nervoso de se
modificar estrutural e funcionalmente ao longo de seu
desenvolvimento, ou quando sujeito a novas experiências. De que
forma os dendritos e os axônios participam ativamente desse
processo?
Resolução
a) Os microtúbulos são os maiores componentes do citoesqueleto das
células eucarióticas, estendendo-se por todo o citoplasma. Eles são
tubos ocos constituídos pela proteína globular conhecida como
tubulina. Em uma célula eucariótica, os microtúbulos estão associados
às seguintes funções: sustentação da célula; constituição de cílios e
flagelos; formação das fibras do fuso; e movimentação de organelas.
A função primordial das fibras do citoesqueleto é sustentar a célula,
fornecendo suporte mecânico e mantendo sua forma. Isso é
especialmente importante em células animais, que são desprovidas de
parede celular.
Os microtúbulos constituem o axonema de cílios e flagelos, ou seja,
eles constituem a estrutura interna responsável pela sustentação e
movimentação de tais projeções celulares. Os cílios e os flagelos são
utilizados principalmente na locomoção das células, como os
espermatozoides humanos (flagelo) e os paramécios, protozoários de
água doce (cílios).
Os microtúbulos são as fibras do citoesqueleto responsáveis pela
separação das cromátides-irmãs ou dos cromossomos homólogos
durante a divisão celular (mitose e meiose), sendo conhecidos como
fibras do fuso. Essas fibras se formam durante a prófase, entre dois
centrossomos (que contêm um par de centríolos) e, devido ao seu
encurtamento, puxam os cromossomos durante a anáfase para os
pólos da célula.
Além disso, compartilham com os microfilamentos a função de servir
como “trilhos” para a movimentação de organelas no citoplasma.
Essa movimentação depende de proteínas motoras, que se ligam às
organelas e às fibras do citoesqueleto, gastando ATP para desloca-las
entre diferentes pontos da célula. Um exemplo é o transporte de
vesículas de secreção entre a face trans do complexo golgiense e a
membrana plasmática.
De acordo com o gráfico de barras mostrado na imagem da fase 4, as
proteínas associadas aos microtúbulos da família MAP2 são
encontradas em maiores quantidades na região dos dendritos, no
processo de diferenciação celular dos neurônios. Assim, é esperado
que tais proteínas tenham um papel importante no processo de
alteração da forma da célula para a formação dos dendritos.
b) Os neurônios são divididos em três partes fundamentais: corpo
celular, dendritos e axônio (veja figura abaixo). O axônio é uma
extensão única do neurônio, muito maior do que os dendritos, sendo

Fonte: Urry et al. (2017) Campbell Biology. Pearson Education, Inc.

QUESTÃO 18
Recentemente, foi criado um sistema que emprega moléculas
sintéticas de DNA para armazenar dados de textos, imagens ou
vídeos simples. Nesse sistema, qualquer trecho compreendido entre 5
bases A na sequência da molécula sintética de DNA é chamado
códex, o qual tem a estrutura genérica abaixo.

A primeira base de cada códex é o pixet, que indica qual das três
linhas de pixels da imagem o códex representa: G indica a primeira
linha (1), C indica a segunda linha (2) e T indica a terceira linha (3).
Após o pixet, o códex inclui 19 conjuntos de duas bases (dupletos),
nomeados de a até s; cada dupleto representa um pixel gráfico na
imagem. Por exemplo, a imagem abaixo foi codificada pela sequência
11
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de DNA a seguir (apenas a sequência de uma das fitas de DNA é
apresentada): AAAAACTTTATTTTCCTTTTTTACACTTGGTTTTGTGT
TTGGTTAAAAATCCTTTGTTAGCCTTCCTTTTTTCATTTTGTGTTTA
GAGAAAAAG
TTTATTTTCGTTTTTCGCGCTCGCCGTTCGCGTTGCCGAAAAA.

de DNA: quando mutações promovem a inserção de bases, toda a
leitura do RNAm será alterada a partir do ponto de mutação,
acarretando na incorporação e sequência errônea de aminoácidos na
proteína recém-sintetizada.
A deleção de um dupleto final leva a perda de apenas um pixel,
não comprometendo os pixels anteriores. Veja o exemplo abaixo:
Normal (abaixo)
AAAAAC TT TA TT TT CC TT TT TT AC AC TT GG TT TT GT GT TT
GG TT
AAAAAC TT TA TT TT CC TT TT TT AC AC TT GG TT TT GT GT TT
GG
Com deleção (acima)
b) Nos organismos vivos, moléculas de RNAm são traduzidas em
aminoácidos que irão compor uma proteína. A leitura do RNAm ocorre
em sequências de trincas de bases denominadas códons. Cada
códon corresponde a um determinado aminoácido e a
correspondência de códons e aminoácidos é praticamente igual para
todos os seres vivos e está descrita no código genético. Assim como a
leitura dos dupletos, a leitura dos códons do RNAm e a codificação
dos aminoácidos também depende de sequências que
determinam o início e fim da síntese proteica. O início da síntese
proteica sempre ocorre no códon AUG (também chamado de códon de
iniciação ou start codon) que além de sinalizar o início da síntese
proteica também é responsável pela codificação do aminoácido
metionina. O fim da síntese proteica é sinalizado por três códons
diferentes denominados códons de parada (também códons sem
sentido ou ainda stop codons) cujas sequências são UAA, UAG e
UGA. Diferente do códon de início, os códons de parada não levam à
incorporação de nenhum aminoácido.
A tradução ou síntese proteica consiste na incorporação ordenada de
aminoácidos a partir de uma sequência de RNAm transcrito a partir de
um gene. A tradução ocorre no citoplasma ou no interior de organelas
como mitocôndrias e cloroplastos e é catalisada por organelas nãomembranosas denominadas ribossomos que podem estar livres no
citoplasma ou aderidos à membranas do retículo endoplasmático
rugoso nos eucariontes.

a) Qual a sequência de bases do dupleto que representa os pixels do
tipo
? Explique, em termos da deterioração da imagem, por que a
inserção de uma base extra logo após o primeiro dupleto de um códex
da sequência de DNA acima é mais grave que a deleção do último
dupleto desse códex.
b) Compare o funcionamento dos dupletos do sistema descrito acima
com o funcionamento dos códons na codificação de aminoácidos em
organismos vivos. Qual organela catalisa o processo de tradução?
Resolução
a) Para responder a este item, o candidato deve, primeiramente,
analisar a sequência de DNA fornecida e identificar quais são os pixet
(destacados em amarelo e negrito) e os dupletos (sublinhados):
AAAAAC TT TA TT TT CC TT TT TT AC AC TT GG TT TT GT GT TT
GG TT
AAAAAT CC TT TG TT AG CC TT CC TT TT TT CA TT TT GT GT TT
AG AG AAAAAG TT TA TT TT CG TT TT TC GC GC TC GC CG TT
CG CG TT GC CG AAAAA
De acordo com enunciado, a primeira linha da imagem corresponde à
linha do pixet G, a segunda linha corresponde à sequência com pixet
C e a terceira linha da imagem corresponde à sequência cujo pixet é a
letra T. Assim, para adequar à imagem, as linhas da sequência dada
devem podem ser reordenadas do seguinte modo:
AAAAAG TT TA TT TT CG TT TT TC GC GC TC GC CG TT CG CG
TT GC CG
AAAAAC TT TA TT TT CC TT TT TT AC AC TT GG TT TT GT GT TT
GG TT
AAAAAT CC TT TG TT AG CC TT CC TT TT TT CA TT TT GT GT TT
AG AG

Equipe desta resolução

O pixel solicitado pelo enunciado existe apenas na linha 1 da imagem
determinada pelo pixet G, e, portanto, é esta linha que o candidato
deve analisar para identificar qual dupleto representa os pixels
.

Biologia

Abaixo é feita a comparação minuciosa dos dupletos e da imagem,
sendo que os dupletos destacados em azul correspondem aos pixels
.
TT TA TT TT CG TT TT
CG TT GC CG

Aline Roberta Bariani Marcelino
Victor Toni Lourenço

TC GC GC TC GC CG TT CG

Física
Danilo José de Lima
Fabiano Gonçalves Lopes

Dessa forma, é possível concluir que a sequência CG do dupleto é
responsável pelo pixel
.
A inserção de uma base adicional no início da sequência irá alterar
toda a mensagem, ou seja, toda a sequência de pixels, uma vez
que ela é interpretada sempre em duetos. A presença de uma base
extra irá alterar toda a matriz de leitura, comprometendo a sequência
de pixels codificada.

Química
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O exemplo abaixo representa de forma clara a alteração drástica que
a alteração iria causar:
Normal (abaixo)
AAAAAC TT TA TT TT CC TT TT TT AC AC TT GG TT TT GT GT TT
GG TT
AAAAAC TT AT AT TT TC CT TT TT TA CA CT TG GT TT TG TG TT
TG GT T
Com inserção (acima)
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Compare os dupletos da sequência normal e os dupletos da sequência
com a inserção fictícia. Efeito drástico análogo ocorre nas sequências
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