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QUESTÃO 1 

a) Mudança de estado físico: Fusão (1 ponto) 

Reação de formação da água: Exotérmica (1 ponto) 

      

b) Cálculo do volume de água, em litros: 

0,92    -------- 1cm
3
(1mL)                 1L---------103 mL 

4,6 x 10
9
------ x                                  x = 5 x 10

6
 L (1 ponto) 

x = 5 x 10
9 

mL 

 

Cálculo da energia envolvida na transformação H2O(𝑠) →H2O(l): 

ΔH= -286,6+292,6= +6 kJ  (1 ponto) 

Obs: Foi necessária a indicação do sinal positivo para representar o ΔH 

 

QUESTÃO 2 

a) Isomeria óptica (1 ponto) 

I  Indicação correta do carbono quiral (1 ponto) 

 

b) Cetona  (1 ponto) 

Fórmula molecular da cetamina: C13H16ClNO 

Massa molecular da cetamina (C13H16ClNO):  13x12 + 1x16 + 35,5 + 14 + 16 = 237,5u 

Cálculo da porcentagem em massa de carbono   237,5 u --- 100% 

                    13x12 u ---   x 

                      x = 65,68%   (1 ponto) 

Obs: Foi aceito um valor final dentro do intervalo de 65 a 66% 
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QUESTÃO 3 

a) Número de elétrons no íon Cu
2+

: 27 (1 ponto). 

O cádmio, que se localiza no quinto período da classificação periódica, possui cinco camadas eletrônicas preenchidas 

com pelo menos um elétron (1 ponto). 

b) Cu
2+

 (aq) + Cd (s)  Cu (s) + Cd
2+

 (aq) (1 ponto). 

ddp(pilha) = 0,34 V – ( - 0,40 V )= 0,34 + 0,40=  +0,74 V (1ponto) 

 

QUESTÃO 4 

a) Função inorgânica: óxido (1 ponto). 

Fórmula do ácido: HNO3 (1 ponto). 

b)  

   (1 ponto) 

Em uma pressão mais elevada o equilíbrio se desloca para o sentido de formação do N2O4 (ou para a direita no 

sentido dos produtos), já que nesse sentido há contração do volume gasoso 

 (1 ponto). 

Obs: A justificativa de deslocamento do equilíbrio para a direita ou no sentido do N2O4, deve estar associado ao princípio de 

Le Chatelier,ou seja associado ao fato do aumento da pressão deslocar o equilíbrio para o sentido de menor número de 

mols. Não foi aceita a resposta que indicasse somente o lado do deslocamento do equilíbrio.  

 

QUESTÃO 5 

a) Mutualismo (1 ponto). São esporos (1 ponto). Mutualismo intraespecífico não foi aceito. 

b) Para o xilema (1 ponto). A vantagem é que os fungos aumentam a área de contanto e absorção de moléculas orgânicas 

produzidas pelas células vegetais (1 ponto).  

 

QUESTÃO 6 

a) Platyhelminthes (1 ponto). Por ingestão de alimentos ou água contaminados com ovos do verme (1 ponto). O termo 

platelmintos foi aceito. 

 b) Cisticercose (1 ponto). O estágio do verme encontrado no cérebro de Zhu é de larvas encistadas (cisticercos) e não de 

ovos (1 ponto). O termo neurocisticercose também foi aceito. 

 

QUESTÃO 7 

a) Aminoácidos (1 ponto). Tecido adiposo (1 ponto). 

b) Nas cristas mitocondriais (ou membrana interna) (1 ponto). Haverá redução da produção de ATP interior das 

mitocôndrias (1 ponto). O termo Inibição da produção de ATP não foi aceito. Apenas “cristas” foi aceito. 
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QUESTÃO 8 

a) Mitose (1 ponto). Blástula (1 ponto). Os termos Bástrula, blasto ou blastócito não foram aceitos. 

b) Ectoderma. (1 ponto). ¼ (1 ponto). Probabilidade de 25% foi aceito. 

 

 


