
Confidencial até o momento da aplicação.

  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.
  Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, 

informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
  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 Classificação 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 transcorrida 1h, contada 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.

Vestibular Medicina – 2o Semestre de 2022

001. PROVA I

Ausente

usO eXCLusIVO DO FIsCAL

Assinatura do candidato

Nome do candidato

Prédio Sala CarteiraInscriçãoRG

Câmpus Mineiros
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RASCUNHO

ResOLuçãO e ResPOstA

QUESTÃO 01 

O cromo é um metal indispensável na composição do aço inoxidável. Uma das formas de se obter esse metal é pela reação 
representada por:

Cr2O3 (s) + 2Al (s)  2Cr (s) + Al2O3 (s)

A tabela apresenta os valores de entalpias padrão de formação dos componentes dessa reação.

Substância Entalpia padrão de formação, ∆Hf , em kJ/mol

Cr2O3 (s) – 1 140

Al (s) zero

Cr (s) zero

Al2O3 (s) – 1 676

a) Indique a variação do número de oxidação do elemento cromo e a variação do número de oxidação do elemento  
alumínio nessa reação.

b) Com base nos dados da tabela, calcule o ∆H da reação por mol de óxido de cromo(III) e classifique essa reação quanto 
ao calor envolvido.
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RASCUNHO

ResOLuçãO e ResPOstA

QUESTÃO 02 

A tabela mostra as constantes de ionização em água de diferentes ácidos e bases a 25 ºC.

Substância Fórmula Constante de ionização

I NH4OH (aq) ≈1,8 x 10 – 5

II KOH (aq) muito grande

III CH3COOH (aq) ≈1,8 x 10 – 5

IV HNO3 (aq) muito grande

a) Escreva a equação da reação entre as substâncias I e III. Forneça o nome do sal formado.

b) Considere soluções aquosas de igual concentração, em mol/L, dos ácidos e bases indicados na tabela e classifique-as  
em dois grupos: boas condutoras de eletricidade e más condutoras de eletricidade. Calcule o pH de uma solução aquosa 
0,01 mol/L da substância IV.
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 03 

Acetileno é um gás muito inflamável que pode ser obtido pela reação de carbeto de cálcio com água conforme a reação:

CaC2 (s) + 2H2O (l)  Ca(OH)2 (s) + C2H2 (g)

a) Escreva a fórmula estrutural do acetileno e informe qual é a sua geometria molecular.

b) Calcule, em gramas, a massa de hidróxido de cálcio formada pela reação completa de 1 mol de carbeto de cálcio. 
Sabendo que o volume molar de gás nas CATP (Condições Ambiente de Temperatura e Pressão) é igual a 25 L/mol, 
calcule o volume de acetileno, em litros, formado pela reação completa de 1 mol de carbeto de cálcio.
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RASCUNHO

ResOLuçãO e ResPOstA

QUESTÃO 04 

Butanoato de etila, também conhecido como butirato de etila, é um composto largamente empregado na indústria alimen-
tícia para conferir sabor artificial de abacaxi a balas, bolos, biscoitos e outros.

butanoato de etila

a) A qual função orgânica pertence o butanoato de etila? Escreva a fórmula molecular desse composto.

b) A preparação do butanoato de etila pode ser feita por meio da reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Represente 
a fórmula estrutural desse ácido e a fórmula estrutural desse álcool.
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RASCUNHO

ResOLuçãO e ResPOstA

QUESTÃO 05 

As árvores da espécie Pouteria bullata, popularmente conhecida como guapeva-vermelha, são exclusivas da Mata 
Atlântica e, quando adultas, chegam a 15 metros de altura, produzindo frutos suculentos e adocicados que servem de 
alimento para alguns animais. As sementes desse fruto têm cerca de dois centímetros e, portanto, são grandes demais 
para serem engolidas por pássaros e pequenos mamíferos. Espécies-chave como o macaco muriqui e a anta comem uma 
diversidade muito maior de frutos do que um passarinho, por exemplo. Além de necessitarem de quantidade elevada de 
calorias, essas espécies de mamíferos têm garganta maior que lhes permite engolir frutos grandes. Em locais onde esses 
mamíferos desapareceram, também já não é possível encontrar a guapeva-vermelha, classificada como “vulnerável” na 
lista de espécies ameaçadas de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

(https://agencia.fapesp.br. Adaptado.)

a) Como os mamíferos são caracterizados quanto ao modo de controle da temperatura corporal? Qual polissacarídeo de 
reserva energética pode ser encontrado em frutos e sementes?

b) Qual relação ecológica se estabelece entre o macaco muriqui e a anta quando se alimentam de frutos de guapeva-
-vermelha? Por que a ausência da guapeva-vermelha em determinados locais pode ser justificada pelo desapareci-
mento dos macacos muriquis e das antas?
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RASCUNHO

ResOLuçãO e ResPOstA

QUESTÃO 06 

Brasileiros identificam método para barrar transmissão da doença de Chagas

O barbeiro se alimenta de sangue e o processo que ele usa para digeri-lo é muito específico. O barbeiro libera um ácido 
que “d ivide o sangue em pedaços”, chamados de heme. O heme é alimento para as células do barbeiro, mas, quando é 
produzido em grande quantidade, se torna tóxico. Por isso acontece um mecanismo de defesa, uma reação química que 
transforma o excesso de heme em pedrinhas, os cristais de hemozoína que carregam o parasita causador da doença de 
Chagas para fora do barbeiro. Com base nisso, pesquisadores brasileiros desenvolveram o método de usar uma droga, a 
quinidina, para impedir a formação desses cristais no interior do barbeiro, o que pode evitar a transmissão dessa doença 
aos seres humanos.

(https://noticias.uol.com.br. Adaptado.)

a) A que Reino pertence o agente etiológico desta doença? Cite a estrutura locomotora do parasita que permite o seu 
deslocamento ativo no sangue humano.

b) Por que o impedimento da formação dos cristais de hemozoína inviabiliza a continuidade do ciclo biológico do parasita 
causador da doença de Chagas? Por que essa estratégia não evita a transmissão oral do parasita ao ser humano?
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RASCUNHO

ResOLuçãO e ResPOstA

QUESTÃO 07 

Mulher foi curada do HIV com tratamento de células-tronco, dizem cientistas

Uma mulher com vírus HIV e leucemia mieloide aguda, que recebeu um transplante sanguíneo de células-tronco para 
o tratamento de leucemia, ficou livre do vírus após interromper o tratamento com medicamentos antirretrovirais. Neste 
caso, os médicos usaram sangue de um cordão umbilical contendo células-tronco que portavam uma variante do gene de 
resistência ao HIV chamada CCR5D32. Para infectar as células do sistema imunológico, o HIV normalmente usa uma alça 
da glicoproteína viral gp120 para se ligar a um receptor celular chamado CCR5. No entanto, a variante D32 desse receptor 
bloqueia efetivamente a entrada viral.

(www.cnnbrasil.com.br. Adaptado.)

a) Em que estrutura celular os receptores CCR5 estão ancorados? Por que a variante D32 desse receptor é capaz de 
bloquear a entrada do vírus HIV?

b) Qual célula do sistema imunológico humano é parasitada com maior frequência pelo vírus HIV? Qual a função da trans-
criptase reversa no interior dessa célula parasitada pelo vírus HIV?
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RASCUNHO

ResOLuçãO e ResPOstA

QUESTÃO 08 

Analise as imagens do grilo-toupeira e da toupeira, animais que apresentam as patas dianteiras adaptadas à escavação 
do solo.

Grilo-toupeira Toupeira

(www.alchetron.com) (www.portaldosanimais.com.br)

a) Comparando-se as patas dianteiras desses dois animais, como são classificados esses órgãos conforme a evidência 
evolutiva que representam? Justifique sua resposta com base nessa comparação.

b) As unhas das toupeiras atuais são muito longas. Cite a lei proposta por Lamarck que justificaria o surgimento de unhas 
longas nas toupeiras. Como Lamarck argumentaria a existência dessas unhas longas nas toupeiras atuais?
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