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RASCUNHO

ResOLuçãO e ResPOstA

QUESTÃO 01 

O quadro fornece informações sobre as solubilidades em água e em etanol de três substâncias inorgânicas.

Substância Solubilidade em água Solubilidade em etanol

KCl solúvel insolúvel

Al2O3 insolúvel insolúvel

KOH solúvel solúvel

Uma mistura dessas três substâncias foi separada em seus componentes, executando-se o seguinte procedimento:

• Etapa 1:  Etanol foi adicionado a essa mistura, seguindo-se de filtração e o líquido filtrado foi evaporado, obtendo-se um 
dos componentes da mistura inicial.

• Etapa 2:  Ao resíduo retido no filtro utilizado na etapa 1, foi adicionada água e a mistura resultante foi novamente filtrada, 
obtendo-se, como resíduo no filtro, outro componente da mistura inicial.

• Etapa 3: O líquido filtrado na etapa 2 foi evaporado, obtendo-se o último componente da mistura inicial.

a) Indique a função inorgânica à qual pertence o KCl, o Al2O3 e o KOH.

b) Indique qual componente da mistura é recuperado em cada uma das etapas do procedimento empregado para a sepa-
ração da mistura inicial.
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 02 

Soluções aquosas de permanganato de potássio não devem ser colocadas em contato com recipientes de alumínio, pois 
reagem com esse metal, corroendo-o, de acordo com a equação:

Al (s) + KMnO4 (aq) + 2H2O (l)    K[Al(OH)4] (aq) + MnO2 (s)

a) Indique qual reagente atua como oxidante e qual reagente atua como redutor. Justifique sua resposta com base na 
variação dos números de oxidação.

b) Calcule a massa de alumínio que sofre corrosão quando uma solução contendo 10,0 g de permanganato de potássio 
reage completamente com esse metal.
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 03 

Considere duas soluções aquosas: uma de soro fisiológico (cloreto de sódio a 0,9% m/V) e outra de soro glicosado (glicose 
a 5% m/V).

a) Qual dessas soluções é melhor condutora elétrica? Justifique sua resposta.

b) Determine a quantidade, em mol, de moléculas de glicose, C6H12O6, presentes em 100 mL de soro glicosado e a quan-
tidade total, em mol, de íons Na+ e Cl – presentes em 100 mL de soro fisiológico.
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 04 

A fórmula representa a estrutura da leucina, um dos aminoácidos formadores de proteínas no organismo humano.

a) Dê o número de átomos de carbono e de hidrogênio presentes em cada molécula de leucina.

b) Na fórmula da leucina, reproduzida no campo de Resolução e Resposta, indique o átomo de carbono assimétrico e o 
átomo de carbono terciário.
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 05  

A figura representa uma célula animal com os pares de cromossomos homólogos na região mediana durante a meiose I.

a) Quantas moléculas de DNA existem na célula representada? Justifique sua resposta.

b) Cite um critério morfológico utilizado para identificar os pares de cromossomos homólogos. Explique a importância da 
fase representada no aumento da variabilidade genética dos gametas.
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RASCUNHO

ResOLuçãO e ResPOstA

QUESTÃO 06 

A figura ilustra os rins humanos e seus principais vasos sanguíneos. As artérias renais levam sangue aos rins e as veias 
renais conduzem o sangue dos rins ao coração.

(http://esporte.uol.com.br. Adaptado.)

a) Associe a concentração de gás carbônico, ureia e gás oxigênio com o sangue contido nas artérias renais e com o sangue 
contido nas veias renais.

b) Caso haja aumento da pressão sanguínea na artéria renal durante um período de 4 horas, o que ocorrerá com o volume de 
urina produzido pelo organismo? Justifique sua resposta com base na atividade que ocorre no interior do nefro.
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 07 

A imagem representa a formação de uma raiz durante o fenômeno da germinação.

(Karen Arms e Pamella S. Camp. Biology, 1995.)

a) Sabe-se que a luz, a temperatura adequada, a água e o oxigênio são fatores que estimulam a germinação. Qual desses 
fatores mais influencia no início desse processo? Nomeie as estruturas filamentosas apontadas pela seta na imagem.

b) As células embrionárias conseguem sintetizar ATP utilizando o material de reserva nutritiva, independentemente da 
presença de luz. Cite o tecido de reserva de nutrientes encontrado nas sementes de angiospermas e explique como 
ocorre a síntese de ATP nessas células, no início da germinação, sem a presença de luz.
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ResOLuçãO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 08 

A fibrose cística é uma doença monogênica autossômica grave e mais frequente em pessoas caucasianas, principalmente 
descendentes de europeus. Com o passar dos anos, pessoas com fibrose cística podem apresentar problemas em órgãos 
do sistema digestório, reprodutor, cardiovascular e respiratório, podendo ainda ter outros órgãos afetados.

a) Explique a relação entre o prejuízo na atividade pancreática, causado pela fibrose cística, e a desnutrição.

b) A genealogia a seguir refere-se a uma família em que a mulher II.3 apresenta fibrose cística e os demais membros são 
todos normais.

 Sabendo que a frequência de indivíduos heterozigotos na população é de 1/20, calcule a probabilidade de o casal II.4 
e II.5 gerar uma criança com fibrose cística.
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CLAssIFICAçãO PeRIóDICA




