
  Confira seus dados impressos neste caderno.
  Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
  Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, 

sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
  Esta prova contém 8 questões discursivas.
  A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão 

consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
  Encontra-se neste caderno a Tabela Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
  As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h45, 

contadas a partir do início da prova.
  Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
  Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os 

Cadernos de Questões.
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 01 

O gás butano (C4H10) é extremamente inflamável e pode explodir sob o efeito do calor. O contato do gás liquefeito com os 
olhos e com a pele pode causar “queimaduras pelo frio” (frosbite).

a) O que é liquefação? Além da temperatura, que outra variável de estado pode proporcionar o processo de liquefação?

b) Um caminhão-tanque, cujo volume do reservatório é igual a 50 m3, transportou uma massa de gás butano até uma 
indústria de sistemas de refrigeração. A temperatura dentro do reservatório foi mantida a 20 oC e a 2 atm. Na indústria, 
essa massa de gás foi transferida para um outro tanque de 80 m3, à temperatura de 293 K. Explique por que, nessa 
transferência, o gás sofre uma transformação isotérmica. Calcule a pressão exercida por essa massa dentro do tanque 
industrial.
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 02 

Considere as estruturas de dois compostos orgânicos oxigenados.

a) Escreva a fórmula molecular do etanol. Cite o tipo de isomeria plana existente entre esses dois compostos.

b) Escreva a equação química que representa a reação que ocorre quando duas moléculas de etanol, a 140 ºC, reagem 
em presença de ácido sulfúrico concentrado, formando éter e água. Escreva a fórmula estrutural do alceno formado 
quando apenas uma molécula de etanol sofre desidratação intramolecular.
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 03 

Analise a reação que ocorre com o composto orgânico 1, obtido a partir do extrato de valeriana, uma planta herbácea que 
apresenta diversos efeitos terapêuticos.

a) A qual função química orgânica pertence o reagente 1? A qual função química inorgânica pertence o reagente 2?

b) Considere a massa molar do reagente 1 igual a 102 g/mol, a massa molar do reagente 2 igual a 56 g/mol e a massa 
molar do produto 1 igual a 140 g/mol. Determine a massa, em gramas, do produto 1 formado nessa reação, quando 
forem utilizadas 224 g do reagente 2. Indique, por meio de cálculos, porque 612 g do reagente 1 estão em excesso ao 
reagir com 224 g do reagente 2.
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 04 

O ácido nítrico (HNO3) é um composto líquido viscoso, inodoro e incolor, muito volátil, corrosivo e miscível em água. Esse 
composto é muito utilizado pela indústria química na fabricação de fertilizantes e de pólvora.

a) Considere as informações da Tabela Periódica e os números de massa dos elementos nitrogênio e oxigênio iguais a 
14 e 16, respectivamente. Calcule o número de nêutrons do átomo de oxigênio em seu estado fundamental. Escreva a 
distribuição eletrônica em níveis de energia (camadas) do átomo de nitrogênio, indicando o número de elétrons em sua 
camada de valência.

b) Considere a constante de Avogadro igual a 6 × 1023 mol–1 e uma solução estoque de ácido nítrico 2 mol/L. Calcule 
o número de moléculas de ácido presentes em 1 litro dessa solução estoque. Calcule a concentração, em mol/L, de 
uma solução de hidróxido de sódio (NaOH), cuja alíquota de 25 mL foi neutralizada totalmente com 20 mL da solução 
estoque de HNO3.
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 05 

Cientistas descobriram um microrganismo que produz clorofila, mas não realiza fotossíntese. Tal microrganismo pode 
ser encontrado em 70% dos corais em todo mundo e recebeu o nome de corallicolid. Este é o segundo coabitante mais 
abundante de coral do planeta e não foi visto até agora. No caso do organismo descoberto, a ausência de fotossíntese 
pode ser perigosa já que, sem o processo, ele pode ter dificuldade para liberar a energia captada, convertida e armazena-
da. É como viver com uma bomba em suas células.

(“Organismo que produz clorofila e não precisa da fotossíntese é descoberto”. https://revistagalileu.globo.com, 04.08.2019.Adaptado.)

a) A qual filo pertencem os animais que constituem os corais? Além dos corallicolid, que outro microrganismo coabita os 
corais e estabelece uma relação simbiótica com esses animais?

b) A energia captada pela clorofila é utilizada na quebra de qual molécula na etapa fotoquímica? Qual o produto final da 
etapa química da fotossíntese e que armazena a energia captada pela clorofila?
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 06 

O Trypanosoma cruzi, protozoário que causa a doença de Chagas, pode ser a chave para a criação de uma vacina 
contra o câncer. Pesquisadores desenvolveram uma cepa bem mais fraca do protozoário, que não chega a provocar  
doença nem infecção, mas que induz uma resposta do corpo. Além disso, promoveram uma alteração genética no T. cruzi, 
colocando no protozoário o gene responsável pela produção de um antígeno tumoral humano chamado NY-ESO-1.

(Tadeu Meniconi. “Brasileira usa protozoário da doença de Chagas em vacina contra o câncer.” http://g1.globo.com, 21.11.2011. Adaptado.)

a) Como o vetor transmissor da doença de Chagas coloca o T. cruzi em contato com os humanos? Qual estrutura celular 
promove a locomoção desse protozoário?

b) Considerando-se a transformação biotecnológica do protozoário, como esse organismo é classificado? Por que uma 
pessoa que receber a vacina estará protegida contra um tumor que produza o NY-ESO-1?
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 07 

A raça canina Xoloitzcuintli, conhecida como pelado mexicano, apresenta uma variedade sem pelos dotada de pele suave 
e lisa. A variedade com pelos é determinada pelo gene h em homozigose recessiva. O gene H em heterozigose produz a 
ausência de pelos. A combinação do cruzamento entre dois cães da variedade sem pelo propicia a inviabilidade e morte 
de 25% dos embriões.

(https://cinobras.com.br)

a) Qual o genótipo dos embriões inviáveis? Qual a probabilidade de nascer um cão com pelos do cruzamento entre cães 
sem pelos?

b) Determine o genótipo dos cães que devem ser cruzados, de modo que a viabilidade de todos os embriões e o nasci-
mento de filhotes sem pelos sejam garantidos. Qual a porcentagem esperada de filhotes com pelos na ninhada resul-
tante desse cruzamento?
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 08 

O gráfico mostra a variação do volume pulmonar e da pressão alveolar durante os intervalos de tempo A e B em um ciclo 
respiratório completo de uma pessoa em repouso.

(www.pathwaymedicine.org. Adaptado.)

a) Que movimento respiratório ocorre no intervalo de tempo B do gráfico? Como o músculo diafragma se comporta nesse 
intervalo de tempo?

b) Como os gases respiratórios transpõem o epitélio alveolar? Qual a relação entre as pressões parciais de O2 e CO2 nos 
alvéolos quando a pressão alveolar for negativa?
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