
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 transcorridas 3h, 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.

Vestibular Medicina – 1o Semestre de 2023

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 

Um dos impactos provocados pelas mudanças climáticas é o derretimento de geleiras, que causa a elevação do nível 
dos oceanos e coloca em risco regiões litorâneas do planeta. Esse processo é representado pela equação  
H2O (s)  H2O (), sendo que a água no estado líquido possui densidade 1,0 g/cm3 e o gelo densidade 0,92 g/cm3.

As reações termoquímicas de formação da água permitem avaliar a energia envolvida na transformação do gelo em água.

H2 (g) + O2 (g)  H2O (s) ∆H = –292,6 kJ

H2 (g) + O2 (g)  H2O () ∆H = –286,6 kJ

a) Qual o nome da mudança de estado físico no processo de derretimento do gelo? Classifique, quanto ao calor envolvido, 
as reações de formação da água a partir dos gases hidrogênio e oxigênio.

b) Calcule o volume da água, em litros, formado pelo derretimento de um bloco de gelo de 4,6 × 109 g. Calcule a energia, 
em kJ/mol, envolvida na transformação H2O (s)  H2O ().
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 02 

A existência de compostos orgânicos com diferentes formas isoméricas requer cuidados, especialmente, quando 
esses compostos são empregados como fármacos, pois um dos isômeros pode antagonizar a ação do outro, ou apenas 
um deles apresentar efeito terapêutico enquanto o outro produz efeito indesejável, entre outros problemas. A cetamina 
(C13H16CNO) é um anestésico comercializado na forma de um par de isômeros, no qual um deles apresenta potencial 
anestésico enquanto o outro é o responsável por efeitos colaterais pós-operatórios indesejáveis, como alucinações e 
outras sequelas psicóticas.

(www.scielo.br. Adaptado.)

isômero da cetamina

a) Qual o tipo de isomeria presente no composto cetamina confere as características indicadas no texto? Circule, na 
estrutura da cetamina presente no campo de Resolução e Resposta, o átomo de carbono responsável pela isomeria 
apresentada.

b) Qual o nome da função orgânica oxigenada presente na estrutura da cetamina? Calcule a porcentagem, em massa, de 
carbono na estrutura da cetamina.
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 03 

A imagem representa uma célula eletroquímica formada pelos metais cádmio e cobre imersos, respectivamente, em 
soluções aquosas de íons Cd2+ e Cu2+, que transformam energia química em energia elétrica.

Considere as semirreações e os respectivos potenciais-padrão envolvidos:

Cd2+ (aq) + 2e–  Cd (s) –0,40V

Cu2+ (aq) + 2e–  Cu (s) +0,34V

a) Escreva o número de elétrons presente no íon Cu2+. Com relação à posição do Cd na Classificação Periódica dos Ele-
mentos, quantas camadas eletrônicas preenchidas com pelo menos um elétron esse elemento apresenta?

b) Apresente a equação global da reação que ocorre nessa célula eletroquímica e calcule a ddp gerada por ela.
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 04 

O experimento ilustrado permite introduzir, no Ensino M édio, os conceitos de equilíbrio químico e formação da chuva ácida. 
Na imagem, o balão contém o gás NO2 em equilíbrio com seu dímero N2O4, conforme a equação não balanceada  
NO2  N2O4.

O aquecimento do vidro 2 produz vapor de água. No vidro 1, o NO2 proveniente do balão reage com o vapor de água 
gerado no vidro 2, formando um dos ácidos responsáveis pela acidez da chuva.

(http://qnesc.sbq.org.br. Adaptado.)

a) A qual função inorgânica pertence o composto NO2? Escreva a fórmula do ácido forte formado no interior do vidro 1.

b) Forneça a expressão da constante de equilíbrio (Kc) para o equilíbrio no interior do balão. Segundo o princípio de  
Le Chatelier, explique o que ocorre com o equilíbrio químico no interior do balão com o aumento da pressão.
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ResOLuçãO e ResPOstA
RASCUNHO

QUESTÃO 05 

As micorrizas são associações entre raízes de plantas e fungos. Nas endomicorrizas, as hifas do fungo penetram nas 
c élulas corticais da raiz da planta, onde formam estruturas altamente ramificadas, denominadas arbúsculos. Os arbúsculos 
a travessam a parede celular vegetal, mas não invadem o citoplasma, ao contrário, empurram e invaginam acentuadamente 
a membrana plasmática da célula vegetal, aumentando a sua área de superfície. Externamente à raiz, as hifas permanecem 
em crescimento e originam esporângios.

(http://cantinhodabiologia2016.blogspot.com. Adaptado.)

a) Como é denominada a relação ecológica harmônica que ocorre nas micorrizas? O que são as numerosas estruturas 
haploides encontradas no interior dos esporângios?

b) Para qual tecido vegetal de condução a água absorvida pelos fungos é destinada após ultrapassar a endoderme? Qual 
a vantagem para os fungos do aumento da área de superfície da membrana plasmática da célula vegetal provocado 
pela ramificação dos arbúsculos?
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 06 

Mais de 700 ovos de tênia foram encontrados no cérebro do chinês Zhu Zhongfa após ele ingerir um caldo com carne 
mal cozida. Zhu assumiu que um mês antes consumira lámen com carnes de porco e carneiro de procedências duvidosas. 
O médico recomendou exames de anticorpos e não foi surpresa quando um teste de Taenia solium deu positivo. Esse 
verme se desenvolve em porcos e, quando ingerido, usa o corpo humano como hospedeiro.

(https://revistagalileu.globo.com. Adaptado.)

a) A que filo pertence a Taenia solium? Cite uma forma de contaminação dos porcos pela Taenia solium.

b) Qual a doença adquirida por Zhu e constatada pela análise do seu cérebro? Explique o equívoco cometido na reporta-
gem quanto ao estágio de desenvolvimento do verme encontrado no cérebro de Zhu.



9 UNIF2204 | 001-Prova-IConfidencial até o momento da aplicação.

ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 07 

Há algum tempo os cientistas estão trabalhando para ajudar as pessoas a perder peso. Em estudo recentemente 
divulgado, pesquisadores criaram o Pep19, uma versão sintética de um peptídeo naturalmente encontrado em células 
humanas. Experimentos com roedores que receberam dieta mais calórica acompanhada do Pep19 tiveram o ganho de 
peso atenuado. Outro benefício notado foi que o Pep19 transformou parte da gordura branca (de reserva energética) em 
gordura marrom, que tem função termogênica, ou seja, de gerar calor e estimular o emagrecimento. Nesse processo de 
transformação, o Pep19 induz à ativação da substância UCP1 no interior da mitocôndria, o que reduz o fluxo de elétrons 
na cadeia respiratória.

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

a) Como são denominados os monômeros moleculares que compõem o Pep19? Como é denominado o tecido do corpo 
humano formado por células que acumulam a gordura branca?

b) Em que estrutura da mitocôndria ocorre a cadeia respiratória? Qual o efeito da ação da substância UCP1 em relação à 
produção de ATP no interior das mitocôndrias?



10UNIF2204 | 001-Prova-I Confidencial até o momento da aplicação.

ResOLuçãO e ResPOstA

QUESTÃO 08 

O mosaicismo cutâneo segmentar tipo 1 é uma doença autossômica dominante não fatal que começa durante o 
desenvolvimento embrionário, devido a uma mutação pós-zigótica em um dos alelos de um determinado gene. A partir 
deste momento, o indivíduo terá duas populações de células na pele, uma normal, outra doente. Assim, as característi-
cas desta doença serão distribuídas em padrões de mosaico na pele, com regiões claras normais e escuras correspon-
dentes às células contendo a mutação.

(Samara Silva Kouzac et al. “Mosaicismos cutâneos”. https://doi.org. Adaptado.)

(https://blog.varsomics.com. Adaptado.)

a) Que tipo de divisão celular promove o aumento do número de células do embrião? Qual o estágio seguinte ao de mórula 
durante embriogênese?

b) Ao longo do desenvolvimento do embrião, qual folheto germinativo foi composto por células mutantes que originaram 
as manchas escuras na pele? Um homem heterozigótico para esta doença, apresenta nos testículos populações 
numericamente equivalentes de células germinativas normais e mutantes. Qual a probabilidade de este homem 
gerar uma criança com mosaicismo cutâneo segmentar tipo 1 sendo casado com uma mulher que não apresenta a 
doença?
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