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Observação: para cada questão, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4 conforme o atendimento integral aos 

critérios seguintes. 

 

 

Questão 01 

 

a)  Cromo : passa de +3 para 0.  (1 ponto) 

 Alumínio: passa de 0 para +3.  (1 ponto) 

 

b) ΔH por mol de óxido de cromo(III) = [ (–1 676) + 0] – [0 + (–1 140) ]   =   –1676 + 1 140   =   – 536 kJ            (1 ponto) 

 A reação é classificada como exotérmica. (1 ponto) 

 

Questão 02 

a)  NH4OH (aq) + CH3COOH (aq)    NH4 (CH3COO) (aq) + H2O ( )  (1 ponto) 

 Nome do sal: acetato de amônio  ou  etanoato de amônio.   (1 ponto) 

 

b) Classificação (1 ponto):  Boas condutoras: KOH e HNO3 

     Más condutoras: NH4OH e CH3COOH  

 Cálculo do pH:  pH = –log 10
–2

 = 2.           (1 ponto) 

 

 

Questão 03 

a) Fórmula estrutural:             H−C≡C−H   (1 ponto) 

 Geometria molecular: linear     (1 ponto). 

 

b) Cálculo da massa de Ca(OH)2: 

 1 mol de acetileno produz 1 mol de Ca(OH)2, a massa de 1 mol de Ca(OH)2 é a sua massa molar, que é igual a [40,1 + 

(2 × 16) + (2 × 1,01)] = 74,12 g  (1 ponto) 
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 Cálculo do volume de acetileno: 

 1 mol de carbeto produz 1 mol de acetileno, ou seja, o volume de 1 mol, que é 25 L.  (1 ponto) 

 

Questão 04 

a) A função é éster     (1 ponto).  

 A fórmula molecular é C6H12O2  (1 ponto) 

 

b) Fórmula estrutural do ácido: (1 ponto) 

  

                                            ou                                              ou                                                        ou    CH3CH2CH2COOH 

 

 

 Fórmula estrutural do álcool:  (1 ponto) 

  
 
                                 ou                                                 ou                                               ou          CH3 –  CH2 – OH 
 
 
 
QUESTÃO 5 

a) Os mamíferos são animais endotérmicos ou homeotérmicos (1 ponto). O amido (1 ponto).  

Foi aceita a resposta que continha somente “amido”; resposta que continha amido e mais outra molécula não foi 

aceita. 

 

b) Competição ou competição interespecífica (1 ponto). Porque o desaparecimento dos muriquis e das antas implica na 

redução da dispersão das sementes guapeva-vermelha no ambiente (1 ponto). 

 

 

QUESTÃO 6 

a) Reino protista ou protoctista ou protozoa (1 ponto). O flagelo ou estrutura flagelada (1 ponto). 

 

b) Porque, se não há formação dos cristais de hemozoína, os Trypanosoma cruzi ou os parasitas não são liberados nas 

fezes (ou excretas) do barbeiro e, portanto, não contaminam o ser humano, interrompendo o ciclo biológico do 
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protozoário (1 ponto). Porque a transmissão oral ocorre pela ingestão de fragmentos ou restos do barbeiro 

contaminados com o protozoário (1 ponto).  

Não foi aceita que a contaminação se dá pelo ovo do parasita que está dentro dos cristais. 

 

 

QUESTÃO 7 

a) Estão ancorados na face externa da membrana plasmática (membrana celular) (1 ponto). Por que a variante D32 

desse receptor apresenta modificações estruturais (mutações) que impedem o acoplamento da glicoproteína viral (1 

ponto). 

 

b) Os linfócitos TCD4 (linfócitos, linfócitos T, linfócitos CD4) (1 ponto). A função da transcriptase reversa é sintetizar uma 

molécula de DNA viral dupla-fita a partir de uma molécula de RNA viral (1 ponto). 

 

 

 

QUESTÃO 8 

a) São classificados como órgãos análogos, (1 ponto) pois apresentam a mesma função, porém, apresentam origens 

embrionárias diferentes (1 ponto). 

 

b) A lei do uso e desuso de Lamarck (Lei dos caracteres adquiridos) (1 ponto). As toupeiras usavam constantemente as 

unhas para escavarem, o que induziu o aumento do comprimento das unhas para atender a essa necessidade e essa 

nova característica das unhas foi transmitida aos descendentes (1 ponto). 

 


