2ª Fase

Ciências da Natureza

CIÊNCIAS DA NATUREZA
INTRODUÇÃO
As questões da prova de ciências da natureza procuram mostrar que os conhecimentos adquiridos no ensino
fundamental e no ensino médio permitem compreender muitos aspectos de fatos que fazem parte da vida
cotidiana de nossos tempos. As questões de física abordaram eventos e fenômenos que são objeto de estudos
avançados como raios cósmicos, o pouso da sonda Curiosity na superfície de Marte e a expansão acelerada do
universo. Em particular, foi o estudo do último tema que concedeu o prêmio Nobel de Física de 2011 a três
astrônomos. Outros tópicos de grande interesse na atualidade que foram abordados na prova se referem à
sustentabilidade e a fenômenos meteorológicos, como a precipitação da chuva e mecanismos de melhor uso da
energia elétrica em sua transmissão ou em sistemas de refrigeração de prédios; também foram abordados alguns
fenômenos físicos empregados no funcionamento de tecnologias recentes, como no monitoramento de
exercícios físicos ou na formação de imagens tridimensionais no cinema e nos televisores 3D.
As questões de química também ressaltaram aspectos e fatos do dia a dia, que permitem que o assunto seja
discutido sob diferentes pontos de vista e de uma forma interdisciplinar, favorecendo a construção de benefícios
práticos para a sociedade e o meio-ambiente. Dessa forma, as questões focam assuntos importantes para o
cidadão, relacionados aos problemas ambientais ligados à atividade humana, contemplando diferentes tipos de
atividades e problemas delas decorrentes. Como exemplo destaca-se a questão da exploração adequada do solo,
na distribuição da riqueza, na logística de produção e distribuição do bioetanol, na contaminação do solo e das
águas por mau funcionamento de postos de combustíveis e até na adulteração de combustíveis, que,
necessariamente, só é possível por conta de algumas propriedades químicas da água e dos componentes desses
combustíveis.
Os conhecimentos fundamentais dos grandes temas da biologia (ecologia, zoologia, botânica, evolução,
fisiologia, biologia celular e genética) foram abordados nas questões relativas a esta área de conhecimento.
Assuntos atuais como pesca predatória e contaminação de alimentos com Trypanosoma cruzi são abordados nas
questões, que também exploram conhecimentos clássicos, como cadeia alimentar e a transmissão vetorial da
doença de Chagas. As questões relativas à zoologia abordam características da morfologia externa, da
morfologia interna, fisiológicas e comportamentais, tanto de animais invertebrados quanto de vertebrados. A
questão que versa sobre a origem evolutiva das semelhanças relativas ao formato corpóreo de tubarões e
golfinhos bem como a que trata de diferentes formas de dispersão de sementes exigem, além de conhecimentos
específicos, a habilidade de associação de conhecimentos de diferentes áreas. Dessa forma, as questões de
biologia permitem uma verificação ampla e diversificada do conteúdo explorado no ensino médio.

Questão 1
Na discussão atual sobre a sustentabilidade do planeta, o termo “3R” tem sido usado para se referir a práticas Reutilizar, Reciclar e Reduzir - que podem ser adotadas para diminuir o consumo de materiais e energia na
produção de objetos.
a)

Tendo em vista a sustentabilidade do planeta, ordene os verbos “reutilizar”, “reciclar” e “reduzir”,
colocando em primeiro lugar a ação que levaria a uma diminuição mais significativa do consumo energético
e material e, em último, a ação que levaria a uma diminuição menos significativa.

b) Em um condomínio residencial há quatro grandes recipientes para receber, separadamente, metais, vidros,
papéis e plásticos. Seria importante que houvesse outro recipiente, que até poderia ser menor, para receber
outro tipo de material. Que material seria esse, sabendo-se que, do ponto de vista ambiental, ele é mais
prejudicial que os outros mencionados? Explique por que esse material é muito prejudicial ao ambiente,
quando aí descartado.

Resposta Esperada
a) (2 pontos)
Reduzir, reutilizar, reciclar.
b) (2 pontos)
O material seria constituído de pilhas e baterias. Esses dispositivos são constituídos, em parte, de metais
pesados e outras substâncias com alto potencial poluidor.
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Esta questão
o foi escolhid
da como início
o de prova, p
por tratar de um
u assunto que
q precisa seer bastante discutido
d
pelaa
sociedade co
omo um todo. Reciclar é a palavra de ordem na mídia
m
atualme
ente, no entaanto há outra
as ações maiss
importantess que precisaam aparecer não somentte em progra
amações muito específicaas, mas no cotidiano daa
uzir parecem
m não fazer p
parte do vocabulário das pessoas, com
de, a não serr
mídia. Reutiilizar ou redu
mo sociedad
quando se ttrata de quesstões da econ
nomia individ ual. Por isso esta questão
o dá especial atenção a essse aspecto –
a ação maiss importante, que é reduzzir, parece nãão ser uma prioridade
p
na sociedade, uuma vez que implica umaa
mudança m
mais radical de hábitos. Dessa
D
forma, sua incorporação nos meios de com
municação de massa e naa
literatura esccolar é bem mais
m lenta qu
ue a ação de reciclar. A açção de recicla
ar depende appenas do cidadão, que só
ó
precisa “sep
parar” o que foi usado e descartar
d
no lugar aproprriado. Em gerral as pessoass concordam e entendem
m
com mais faacilidade quee devem sepa
arar os mateeriais e descartá-los, desde que haja uum local apro
opriado, mass
não consegu
uem entendeer, por exemp
plo, a “reduçção no uso de
e sacolas plássticas de suppermercado”, medida quee
foi adotada recentementte e que não
o durou maiss que um mê
ês. Dessa form
ma, quando sse pergunta, na questão,,
qual a ordem
m de importâância das trêss ações – Reu
utilizar, Recicclar e Reduzir –, espera-see que o candidato indiquee
reduzir como a ação mais importante
e. Deve-se le mbrar que o texto do item
m a informa que o imporrtante é umaa
diminuição no uso de materiais e energia. Mu
uitos candidatos que erraram a orddenação, ind
dicando maiss
frequentemeente, nesse caso,
c
reciclar como a ação
o mais importtante, provavelmente o fizzeram porque
e reduzir não
o
é uma ação
o estimulada, principalmente por partee de organismos governa
amentais, quee entendem que se devee
estimular o cconsumo com
mo forma de promover o desenvolvime
ento econôm
mico do país, o que leva a um aumento
o
na demandaa de energia e de materiais. No gera l os candidattos foram be
em nesse item
m, embora certo
c
número
o
tenha aponttado apenas duas ações, a primeira e a última, ente
endendo que
e essa era a eexigência do texto.
t
O item
m
b dessa queestão também
m trata da susstentabilidadee do planeta. O texto info
orma que o rrecipiente que receberia o
material aludido poderiaa até ser men
nor, indicand
do que o material a ser descartado
d
seeria pouco vo
olumoso. Em
m
b
a esse item, uma vez que essa geração cconvive diaria
amente com
m
geral os candidatos ressponderam bem
dispositivos que fazem uso de baterias e pilhas,, itens de muita importância para esssa geração. No entanto,,
mesmo indiccando correttamente o de
escarte, muito
m que esses ittens contêm material rad
diativo e que,,
os entendem
de alguma fforma, essa radiatividade
r
só se manifeesta de forma
a prejudicial quando o disspositivo não
o mais opera..
Essa confussão provavelm
mente se de
eve à controvvérsia envolvvendo a emiissão de onddas eletroma
agnéticas em
m
aparelhos de comunicaçção e a evolu
ução de proccessos cancerrígenos. É bem comum e ssa confusão
o, já que noss
ão: para radiiação e para ondas eletro
omagnéticas. A média de
e 2,3 em 4,0
0
dois casos sse utiliza a palavra emissã
pontos posssíveis, segund
da melhor mé
édia nas quesstões de Quím
mica, mostra que os canddidatos conhe
ecem bem oss
fatos. As méédias nos iten
ns a e b foram
m muito pareecidas.
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Questão 2
O carro flex pode funcionar com etanol ou gasolina, ou com misturas desses combustíveis. A gasolina comercial
brasileira é formada por uma mistura de hidrocarbonetos e apresenta, aproximadamente, 25 % de etanol anidro
em sua composição, enquanto o etanol combustível apresenta uma pequena quantidade de água, sendo
comercializado como etanol hidratado.
a)

Do ponto de vista das interações intermoleculares, explique, separadamente: (1) por que a gasolina
comercial brasileira, apesar de ser uma mistura de hidrocarbonetos e etanol, apresenta-se como um sistema
monofásico; e (2) por que o etanol combustível, apesar de ser uma mistura de etanol e água, apresenta-se
como um sistema monofásico.

b) Em um tanque subterrâneo de gasolina comercial houve uma infiltração de água. Amostras do líquido
contido no tanque, coletadas em diversos pontos, foram juntadas em um recipiente. Levando em conta as
possíveis interações intermoleculares entre os componentes presentes no líquido, complete o desenho do
recipiente na figura apresentada abaixo. Utilize, necessariamente, a legenda fornecida, de modo que fique
evidente que houve infiltração de água.

Resposta Esperada
a) (2 pontos)
1- A gasolina comercial apresenta-se como uma fase única por causa das interações intermoleculares que
ocorrem entre as moléculas apolares dos hidrocarbonetos que a constituem e a parte apolar da molécula de
etanol.
2- O etanol combustível também se apresenta como uma fase única em razão das fortes interações
intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio que existem entre seu grupo OH e as moléculas de água.
b) (2 pontos)

Observação: a fase hidrocarbonetos também pode conter representações do etanol.
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Embora a questão 2 envolva um aspecto importante do ponto de vista da sustentabilidade do planeta e da
cidadania, o assunto não foi explorado nessa perspectiva. A questão explorou tão somente aspectos
fundamentais do conhecimento químico. O item a indaga sobre o papel das interações intermoleculares no
processo da miscibilidade entre líquidos. Vale a pena ressaltar que o texto deixa claro que etanol e água são
completamente miscíveis entre si, assim como o etanol e os outros componentes da gasolina (hidrocarbonetos).
A chave para responder às duas partes do item a está em se considerar o etanol como uma substância formada
por moléculas que apresentam uma parte apolar e outra parte em que há um grupamento polar (OH). Do ponto
de vista das interações intermoleculares, a gasolina se apresenta como uma fase única, pois as substâncias que a
compõem são constituídas de moléculas apolares que interagem com a parte apolar da molécula de etanol; e o
etanol combustível também é um sistema homogêneo, pois a parte polar da molécula do etanol interage
fortemente com as moléculas de água, por ligações de hidrogênio. A maior dificuldade dos candidatos foi
considerar a questão da polaridade da molécula de etanol como um todo. Ao adotar essa estratégia, muitos que
erraram o item, na primeira parte da resposta, consideraram o etanol uma molécula apolar, razão pela qual
interage bem com os hidrocarbonetos da gasolina. No entanto, na segunda parte do item, consideraram o
etanol uma molécula polar que interage com a água, uma molécula também polar. Isoladamente, considerar o
etanol como polar não implica um erro, no entanto, considerá-lo em um momento como apolar e em outro
como polar constitui uma inconsistência e leva a um erro. De um modo geral, os candidatos que erraram o item,
na maioria das vezes cometeram esse tipo de equívoco. O item b pede que se desenhe um esquema que
represente uma situação em que ocorre uma infiltração de água em um tanque de gasolina comercial, situação
bastante frequente. Nesse caso, ocorre uma separação de fases, havendo uma fase aquosa com etanol que se
posiciona na parte inferior do tanque e uma fase superior que contém principalmente os hidrocarbonetos da
gasolina comercial. É importante notar que o texto já fornece elementos que devem compor a resposta: um
frasco em que se colocam as diversas amostras coletadas do tanque e representações das moléculas de etanol,
água e hidrocarbonetos (aspectos importantes no julgamento da pertinência ou não da resposta). Esse item nada
mais é que uma versão modificada do teste que hoje se faz em postos de combustível para verificar a
quantidade de álcool na gasolina e se esta se encontra adulterada ou não. Em geral os candidatos responderam
ao item, mas nem sempre acertaram. As imprecisões no desenho prevaleceram nas respostas erradas. Muitos
candidatos tomaram o desenho do frasco como sendo o tanque e mostraram, inclusive, o ponto de infiltração,
sem atentarem para a miscibilidade ou não entre as substâncias. Houve casos em que os candidatos
representaram as duas fases com uma separação vertical, evidenciando a infiltração e não a miscibilidade.
Embora sejam de domínio geral, os valores de densidade não foram fornecidos; dessa forma, representar a fase
aquosa na parte superior do frasco e a de hidrocarbonetos na inferior não foi considerado um erro, já que a
essência da questão é a miscibilidade das substâncias. Boa parte dos candidatos errou a questão ao desenhar
três fases distintas, estando o etanol entre duas delas, ligado à fase hidrocarbonetos pela parte apolar e a
hidroxila ligada à água. A média na questão foi de 1,34 em 4,0 pontos possíveis e as pontuações nos itens foram
semelhantes.

Questão 3
O glutamato monossódico (hidrogenoglutamato de sódio) utilizado para reforçar o aroma e o sabor de produtos
alimentícios (umami) é um sal derivado do ácido glutâmico, um dos vinte aminoácidos essenciais. O nome
sistemático desse aminoácido é ácido 2-aminopentanodioico. Ele pode ser descrito simplificadamente como
“uma molécula formada por uma cadeia de cinco átomos de carbono com duas extremidades de
grupos carboxílicos e um grupo amino ligado ao carbono adjacente a um dos grupos carboxílicos”.
a)

A partir da descrição acima, escreva a fórmula estrutural do ácido glutâmico.

b) Fazendo reagir o ácido glutâmico descrito acima com uma base, é possível preparar o hidrogenoglutamato
de sódio. Escreva a equação química dessa reação de preparação do hidrogenoglutamato de sódio a partir
do ácido glutâmico.
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Comenttários
A questão 3 explora co
onteúdos imp
portantes de Química, mas não se in
nsere na queestão da CTS
SA - Ciência,,
Tecnologia, Sociedade e Ambiente. O item a exp lora conhecim
mentos de fó
órmula estruttural química e de gruposs
orgânicos. Deve-se ressalta
ar que o texto
o fornece pisstas importan
ntes para a reesolução da questão,
q
umaa
funcionais o
vez que deescreve vários aspectos da
d molécula do ácido glutâmico.
g
Pa
ara respondeer ao item a, além dass
informaçõess dadas, restaa saber o que é um grup
po carboxílico
o e um grupo
o amina, e cconhecer o siignificado daa
palavra adjaacente. O textto contribui para
p
a resolu
ução do item ao fornecer o nome oficiial da substân
ncia e ao darr
uma descriçção da moléccula que a fo
orma. Emborra seja bem convenciona
al nesse tipo de conteúdo
o, a questão
o
valoriza o co
onhecimento da linguagem química, q
que é muito importante e deve ser doominada em seus
s
detalhess
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fundamentaais, já que contém
c
muittas informaçções. Os errros mais com
muns dos ca
candidatos ocorreram naa
representaçãão do grupo amina, em que se colocavvam grupame
entos como NH
N 3 e NH4, prrincipalmente
e. Em relação
o
ao grupo caarboxílico os erros ocorreram em men
nor quantidade, o mesmo
o se observa ndo em relação à cadeiaa
carbônica. EEm referênciaa ao último ca
aso, aparecerram poucas ocorrências
o
de
e representaçção de cadeia
as carbônicass
fechadas. O item b exige conhecim
mentos sobree reação de neutralização
o ácido-base e no balancceamento daa
equação. Trata-se de um
ma equação química
q
em q
que reagente
es e produtoss aparecem ccom o mesmo coeficientee
estequiométtrico, e igual a 1, o que é um facilitado
or. O item pe
ede a reação de formaçãoo do hidrogenoglutamato
o
de sódio, o que significaa que apenas um grupo caarboxílico é neutralizado.
n
Para respondder ao item b,
b também é
necessário aalgum domín
nio da nomen
nclatura quím
mica, já que o produto fo
ormado tem aapenas seu nome
n
citado..
Usualmente essa substância é denom
minada glutaamamato mo
onossódico, mas
m esse nãoo é seu nom
me oficial. Oss
erros mais ccomuns foram
m balanceam
mentos inadeq
quados da eq
quação ou falta de algum
m reagente ou
u produto. O
erro mais co
ometido foi a ausência de
e água como
o um dos pro
odutos. Essa ausência é m
muito frequen
nte em livross
didáticos dee ensino méd
dio e também
m de ensino superior, no último caso, principalmeente em livros de químicaa
orgânica. Deependendo do
d contexto em
e que essa ausência ocorre, é precisso deixar clarro que a representação é
um esquemaa ou figura e não uma eq
quação quími ca. Se o pro
ofessor ou o livro texto ad otam esse prrocedimento,,
é importante que sinalizeem esse aspe
ecto, de mod
do que os aprendizes posssam entendeer todas as nu
uances dessaa
representaçãão, já que a equação qu
uímica é umaa linguagem precisa e ch
heia de inforrmações sobre o sistemaa
químico. Mu
uitos candidaatos escrevera
am a equaçãão química para a neutralização dos ddois grupame
entos ácidos,,
levando à fo
ormação do glutamato
g
disssódico e não
o do hidrogen
nocarbonato. Esse tipo dee resposta evidencia que o
candidato d
domina a qu
uestão do ba
alanceamento
o da equação e o conce
eito de neutrralização, ma
as pode não
o
dominar bem
m a nomenclatura. A nota
a média foi 2 ,0 em 4,0, mostrando
m
que
e a questão ffoi de dificuld
dade média.

Questão
o4
Na década de 1960, deesenvolveu-se
e um foguette individual denominado
o “Bell Rockeet Belt", que
e fez grandee
d 1984. Sim plificadamente, esse fogu
uete funcionaa à base da de
ecomposição
o
sucesso na aabertura das Olimpíadas de
de peróxido
o de hidrogên
nio contido no
n compartim
mento 2, onde ele é estável. Abrindo-sse a válvula 3,
3 o peróxido
o
nio passa paraa o compartim
mento 4, ond
de há um cattalisador. Nessse
de hidrogên
compartimento, o peróxiido se decom
mpõe muito raapidamente, de acordo co
om
a equação aabaixo:

H2O2(l) → H2O (g) + ½ O2(g);

H = - 54 kJ mol

-1

Com base nessas informaações, respon
nda:
a)

No funccionamento do
d dispositivo
o há liberaçãão ou absorçã
ão de energia?
Justifiqu
ue.

b) Consideerando a deccomposição total de 68 q
quilogramas de
d peróxido de
hidrogênio contidos no dispositivvo, quantos m
metros cúbico
os de gases são
produzid
dos? Leve em
m conta que nas condiçõ
ões de uso do
d dispositivo
o o
volume molar gasoso
o é de 0,075 m3 mol-1.

Respostta Espera
ada
a) (2 pontos)
Há liberação
o de energia. Como mostrra a equação termoquímicca, a entalpia da reação teem sinal nega
ativo, o que
significa quee é uma reaçãão que libera energia (exo
otérmica).
os)
b) (2 ponto
→

H2O2(l)

→

34 g

H2O (g) +

½ O2(g)
3

([1,0+0,5] x 0,0
075 m )

68.000 g (68
8 kg) → V, então V= (68.000 x 1,5 x 0
0,075) / 34
3

V = 225 m − volume produzido de
e gases
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A questão 4 trata de alguns aspectos físico-químicos associados ao projeto de foguete de propulsão individual,
um dispositivo concebido na década de 1960, utilizado até hoje, mas que não apresentou grande utilidade. O
item a exige conhecimentos relativos à leitura de equação termoquímica, no que diz respeito à convenção de
sinal da variação de entalpia da reação. Para sua resolução, é necessário saber que o sinal negativo que
acompanha a variação de entalpia da reação de decomposição da água oxigenada significa que os produtos
possuem um menor valor de entalpia que os reagentes e, dessa forma, a ocorrência da reação leva a uma
liberação de entalpia (energia). Basta, portanto, que se conheça a convenção de sinal em termoquímica, já que
todas as informações estão disponíveis no texto do item. Os candidatos responderam bem ao item a,
observando-se a média mais elevada entre todos os itens da prova de Química. O item b aborda conteúdo de
estequiometria envolvendo a liberação de gases. O cálculo relativo ao volume de gás depende diretamente da
leitura correta das informações, já que a equação da reação de decomposição da água oxigenada é dada, assim
como o volume molar dos gases e os estados físicos das substâncias reagentes e produtos. Na resolução, deve-se
observar que os produtos são gasosos e que, portanto, a relação estequiométrica que se estabelece é entre a
quantidade de peróxido de hidrogênio e o volume gasoso de água e oxigênio. Também vale a pena ressaltar que
a massa de peróxido encerrada no dispositivo é fornecida em quilogramas, enquanto as relações
estequiométricas geralmente são resolvidas com as massas em gramas. Essas são as duas maiores dificuldades na
resolução do item. Os candidatos tiveram um pouco mais de dificuldade nesse item do que no item a; seu grau
de dificuldade foi considerado médio. Os erros mais frequentes foram a não observância das unidades da massa
a serem utilizadas no cálculo e não se levar em conta que havia dois gases sendo emitidos no funcionamento do
dispositivo. Ambos os erros são conceituais e implicam grandes perdas na avaliação. Essa questão mostrou a
maior média na prova de Química, 2,5 em 4,0 pontos possíveis, sendo que o desempenho dos candidatos foi
melhor no item a.

Questão 5
Na reciclagem de embalagens de alumínio, usam-se apenas 5% da energia despendida na sua fabricação a partir
do minério de bauxita. No entanto, não se deve esquecer a enorme quantidade de energia envolvida nessa
fabricação (3,6x106 joules por latinha), além do fato de que a bauxita contém (em média) 55% de óxido de
alumínio (alumina) e 45% de resíduos sólidos.
a)

Considerando que em 2010 o Brasil produziu 32x106 toneladas de alumínio metálico a partir da bauxita,
calcule quantas toneladas de resíduos sólidos foram geradas nesse período por essa atividade.

b) Calcule o número de banhos que poderiam ser tomados com a energia necessária para produzir apenas uma
latinha de alumínio, estimando em 10 minutos o tempo de duração do banho, em um chuveiro cuja
potência é de 3.000 W. Dado: W = J s-1.

Resposta Esperada
a) (2 pontos)
Levando-se em conta o óxido de alumínio,
Al2O3

→

2Al

(2x27)+(3x16) g (102 g)

→

2x27 g (54 g)

Massa de óxido em 2010

→

32x10 toneladas

M óxido (60,4 x 10 ) toneladas

→

55 %

M resíduos

→

45 %

6

+

3/2 O2

6

6

M óxido = 60,4 x 10 toneladas

6

M resíduos = 49,5 x 10 toneladas

b) (2 pontos)
6

Consumo de energia em 1 banho = 3.000 W x (10 x 60) s = 1,8 x10 joules.
6

1 banho → 1,8 x10 joules
6

X banhos → 3,6 x10 joules
X= 2 banhos
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Comentários
A questão 5 trata de um assunto ambiental importante do ponto de vista global e estratégico do ponto de vista
brasileiro. Deve merecer destaque dos professores nas aulas do ensino médio, uma vez que aspectos políticos,
econômicos e ambientais estão envolvidos. O texto da questão aponta o caráter multifacetado do assunto, ao
mostrar aspectos energéticos e ambientais associados à produção do alumínio. A questão política envolvida
pode ser consultada nas redes sociais e na internet, se o Professor desejar uma discussão interdisciplinar. O item
a solicita a quantidade total de resíduos gerados diretamente na produção brasileira de alumínio em 2010. O
enunciado da questão dá parte da informação necessária à resolução do item e o texto do item, a outra parte.
No entanto, deve-se tomar cuidado com essas informações: o item informa quanto se produziu de alumínio, mas
essa quantidade de alumínio veio da bauxita, portanto não se pode estabelecer uma relação direta entre a
quantidade de alumínio indicada no texto e a quantidade de resíduos sólidos gerados. Primeiramente é preciso
determinar quanto de bauxita foi necessário para se produzir a quantidade de 32x106 toneladas de alumínio
metálico, para só depois estabelecer uma relação entre essa quantidade e a geração de resíduos. Sem considerar
esse aspecto do cálculo na resolução do item, qualquer resposta torna-se errada. Os candidatos tiveram bastante
dificuldade nesse item, tanto que foi o que apresentou a menor média da prova de Química. A grande maioria
errou ao estabelecer uma relação direta entre a massa de alumínio metálico produzido e a quantidade de
resíduos sólidos gerados. Atestou-se alguma dificuldade nos cálculos, que envolvem valores grandes de massa
além do fato de essas quantidades serem fornecidas em toneladas. No entanto, a dificuldade maior dos
candidatos foi não observar que era impossível estabelecer uma relação direta entre alumínio e resíduos, sem
passar pela bauxita. O item b é mais fácil que o item a, uma vez que uma relação direta se estabelece entre as
grandezas fornecidas e a grandeza solicitada. Observa-se que, para a resolução do item, o texto indica a relação
entre energia e potência, explicitando a relação entre watt e joule. Cuidado maior é exigido na questão do
tempo, já que o item fala em banho de 10 minutos e o tempo no Sistema Internacional é dado em segundos.
Fora isso, a resolução se limita à correlação entre a energia de um banho e a energia na obtenção de uma
latinha de alumínio. Os candidatos foram muito bem nesse item, que teve a média mais elevada na prova de
Química. Há uma diferença entre os dois itens em termos da avaliação visada: um deles exige um conhecimento
químico que estabelece uma relação entre massas molares (item a) e o outro não (item b). Em ambos os itens,
dados numéricos relevantes são fornecidos no enunciado da questão. Por outro lado, o item a exige a distinção
entre bauxita e alumina, o que talvez tenha precipitado a resposta dos candidatos, já que a maioria dos que
erraram usou o valor de 55%, relativo à alumina, como sendo do alumínio. A nota média na questão foi 1,5 em
4,0 pontos possíveis, sendo que esse valor teve uma fortíssima contribuição da nota do item a.

Questão 6
Um efluente industrial contaminado por Cr6+ recebe um tratamento químico que consiste na sua acidificação e
na adição de ferro metálico. O ferro metálico e o ácido reagem entre si, dando origem ao íon Fe2+. Este, por sua
vez, reage com o Cr6+, levando à formação dos íons Fe3+ e Cr3+. Depois desse passo do tratamento, o pH do
efluente é aumentado por adição de uma base, o que leva à formação dos correspondentes hidróxidos pouco
solúveis dos íons metálicos presentes. Os hidróxidos sólidos formados podem, assim, ser removidos da água.
a)

Em relação ao tratamento químico completo do efluente industrial acima descrito, dê um exemplo de reação
em que não houve transferência de elétrons e um exemplo de reação em que houve transferência de
elétrons.

b) O resíduo sólido obtido ao final do processo de tratamento químico pode ser separado da água por
decantação ou por filtração. Desenhe dois esquemas para representar essas técnicas, incluindo possíveis
legendas.

Resposta Esperada
a) (2 pontos)
Sem transferência de elétrons: reação de formação do hidróxido de Fe3+ ou do hidróxido de Cr3+.
Com transferência: reação entre o ferro metálico e o ácido, ou a reação entre o íon Cr6+ e o íon Fe2+.
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Comenttários
A questão 6 retoma o tema CSTA – Ciência, TTecnologia, Sociedade e Ambiente
A
– ao cobrar co
onhecimento
o
químico relaativo à poluiçção por metais pesados, a que não escapam
e
nem
m os ambienntes das gran
ndes cidades,,
como Camp
pinas (http://w
www.estadao
o.com.br/arq uivo/cidades//2002/not200
020430p169999.htm). A questão
q
trataa
da contamin
nação do solo e do lenççol freático p
por íons Cr6+, o que pode
e ser remediiado por adição de ferro
o
metálico. Esse tipo de co
ontaminação ocorre no mu
undo todo e foi muito bem explorado no filme Erin
n Brockovich,,
ue vale a pena ser utiliza
ado nas esco las como forrma de discu
ussão. O item
m a cobra co
onhecimentoss
de 2000, qu
sobre reaçõees de oxidaçãão e redução
o, um tipo de reação quím
mica que é a essência
e
do ttratamento proposto paraa
a remediaçãão de um eflu
uente industrial. O texto d
dá informaçõe
es relevantes sobre o proccesso químico
o que ocorre,,
ao apontar as transform
mações que as espécies qu
uímicas sofre
em. Para a resolução do ittem é necesssário saber o
ou sem transsferência, e de que forma ambas são re
epresentadass
que é uma rreação com transferência de elétrons, o
m química. É importante notar que o iitem não ped
na linguagem
de que se indiquem as rea ções a partir de equaçõess
químicas, mas apenas qu
ue elas sejam descritas. Taambém não se pede que o candidato juustifique as escolhas,
e
mass
uca exigência torna o item
m a fácil, já quue se relatam
m apenas trêss
somente que as aponte. De certa forma, essa pou
micas, das qu
uais é necessá
ário escolher duas. O assu
unto em quesstão é bem ellementar no que se referee
reações quím
ao conteúdo
o químico em
m que se inse
ere e não exi ge qualquer raciocínio exxtra, a não seer o conhecim
mento prévio
o
do tema. O desempenho
o dos candida
atos nesse iteem foi acima do valor méd
dio do item e o erro mais frequente
f
foii
não descrevver corretameente a reação
o escolhida, muitas vezess ocorrendo como
c
respossta a frase: “a reação em
m
que houve ttroca de elétrrons foi a reação do ferro ”, sem precissar qual form
ma do ferro, o íon ou o me
etal, e qual o
reagente. O item b cobrra um assuntto bem elem
mentar envolvvendo métodos de separaação entre fa
ases sólidas e
líquidas, maas que é muito importante em proceessos de desccontaminação
o de águas rresiduais. Na escola, essee
assunto é viisto já no nívvel fundamen
ntal, de form a que não pode ser conssiderado difíccil. O que há de diferentee
de um esquema de separração usando
o a decantaçã
ão e a filtraçção. Para a decantação, é
nesse item é que se ped
importante mostrar a po
osição das du
uas fases a seerem separadas, e deixar claro
c
que a fa
fase sólida se encontra naa
or do disposittivo, caso con
ntrário o proccesso teria ou
utro nome. No
N caso da filltração, é imp
portante quee
parte inferio
se mostre o elemento filttrante e que as
a duas fasess apareçam em lados oposstos desse eleemento. Deve
e-se observarr
uemas gerais de decantaçção e filtração
o, no entanto, a premissaa de que esses esquemass
que o item b pede esqu
produzidos te
em que estarr garantida. O erro mais comum doss
devam sepaarar os hidróxxidos de Cr3++ e de Fe3+ p
candidatos d
deveu-se à faalta de clarezza nos desen
nho: muitas vezes
v
o eleme
ento filtrantee era uma pe
eneira, outrass
vezes o sólid
do ocupava a parte superrior do dispossitivo de decantação, ou se representaava um funil (suporte) naa
filtração maas não se colocava o elem
mento filtran te. Essa quesstão teve um
ma média bem
m elevada em relação àss
outras quesstões: 2,3 em 4,0 ponto
os possíveis, sendo que no item b o desempeenho dos ca
andidatos foii
ligeiramentee melhor.
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Questão 7
“Pegada de carbono”, do Inglês carbon footprint, é a massa de gases do efeito estufa emitida por uma
determinada atividade. Ela pode ser calculada para uma pessoa, uma fábrica, um país ou qualquer dispositivo,
considerando-se qualquer intervalo de tempo. Esse cálculo, no entanto, é bem complexo e requer informações
muito detalhadas. Por isso, no lugar da pegada de carbono, utiliza-se o fator de emissão de CO2 , que é definido
como a massa emitida de CO2 por atividade. Uma pessoa, por exemplo, tem um fator de emissão de cerca de
800 gramas de CO2 por dia, catabolizando açúcar (CH2O)n e gordura (CH2)n.
a)

Tomando por base os dois “combustíveis humanos” citados (açúcar e gordura), qual deles teria maior fator
de emissão de CO2 , considerando-se uma mesma massa consumida? Justifique.

b) Uma pessoa utiliza diariamente, em média, 150 gramas de gás butano (C4H10) cozinhando alimentos. O fator
de emissão de CO2 relativo a esse cozimento é maior, menor ou igual ao da catabolização diária do ser
humano indicada no texto? Justifique.

Resposta Esperada
a) (2 pontos)
CH2O + O2 → CO2 + H2O
30 g

→ 44 g

2 CH2 + 3 O2 → 2 CO2 + 2 H2O
28 g
30 g

→ 88 g
→ X  X = ~ 94 gramas

Portanto, para uma mesma massa de combustíveis (30 g), a gordura tem maior fator de emissão de CO2 (94 g
contra 44 g emitidos pelo açúcar).

b) (2 pontos)
2 C4H10 + 13 O2 → 8 CO2 + 10 H2O
116 g

→ 352 g

150 g

→ X

X = 455 g
Portanto, o cozimento tem menor fator de emissão de CO2 (455 g) que o catabolismo humano (800 g).
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A questão 7
7, como váriias outras an
nteriores, tocca em um po
onto importa
ante relativo a problemass ambientais,,
geralmente associados à atividade humana.
h
Umaa forma bem
m atual de se
e estudar oss impactos das atividadess
mbiental, maiss especificam
mente no amb
biente atmosfférico, é o usso da pegada
a de carbono..
humanas naa poluição am
A pegada d
de carbono nada
n
mais é que a quanttificação da emissão
e
de gases
g
do efeeito estufa re
elativa a umaa
atividade qu
ualquer, mas, embora simples na sua cconcepção, é de difícil determinação. PPor conta dissso, a questão
o
7 toma com
mo objeto a emissão
e
de gás
g carbônico
o. O item a considera a emissão dessse gás no prróprio ato dee
viver; o pontto fundamen
ntal é determinar qual “co
ombustível hu
umano”, açúcar ou gorduura, apresenta
a maior fatorr
de emissão por massa co
onsumida. Pa
ara resolver o item, é neccessário escrever a equaçãão química de
e combustão
o
eterminar a quantidade de gás emitido por masssa de cada um deles. A
desses dois combustíveis e então de
resolução, q
que não é diffícil, é um cá
álculo estequiiométrico envolvendo ma
assa e mol. A chave é con
nsiderar umaa
mesma massa dessas sub
bstâncias, esccolhendo, po
or exemplo, a massa molar de um delees para facilitar a respostaa
ou então fixxar a quantid
dade de gás carbônico e observar em
m qual caso será
s
necessárria uma men
nor massa dee
combustível (gordura). É importante observar quee a resolução
o pelo segund
do caminho lleva, necessariamente, ao
o
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menor valor de massa e essa evidência de “menor” massa pode confundir um pouco no momento de decidir
qual “combustível” tem “maior” fator de emissão. Repare que as palavras são antagônicas. De um modo geral
os candidatos tiveram muita dificuldade nesse item, embora não fosse necessário nem mesmo fazer os
balanceamentos das equações de combustão, bastando verificar que cada mol de “combustível” queimado
libera 1 mol de gás carbônico. Os erros mais comuns se deveram à dificuldade de os candidatos entenderem que
não precisavam de uma fórmula molecular do açúcar ou da gordura, mas apenas de seus fragmentos
representativos – como se estivessem exercitando cálculo estequiométrico com as fórmulas mínimas. O item b
pede uma comparação entre o fator de emissão humana diário e aquele devido ao preparo de alimentos, para
um consumo diário de 150 gramas de gás butano (botijão). Nesse caso, é preciso determinar apenas a emissão
de gás carbônico devida ao preparo de alimentos, uma vez que o fator de emissão humana já é fornecido (800 g
por dia). Trata-se de escrever a equação química da combustão, mas não é necessário um balanceamento
completo da equação, bastando verificar somente a estequiometria entre os gases butano e carbônico. Os
candidatos saíram-se melhor nesse item do que no item a, mas, mesmo assim, a média no item não foi elevada.
A maior fonte de erros foi a não observação da estequiometria butano/CO2 e também foram comuns erros no
cálculo da massa molar do butano. Deve-se observar que o fornecimento da fórmula molecular do butano
facilita a resposta ao item. Se ao invés da fórmula molecular fosse apenas dado o nome da substância, o item se
tornaria bem mais difícil. Em sala de aula, essa questão não pode ser olhada apenas sob a ótica da
estequiometria, mas sim dos impactos ambientais que a atividade humana provoca, mesmo o simples ato de
viver. Esse tipo de informação vem sendo utilizado inclusive por bandas de rock famosas, que têm utilizado o
fator de emissão de CO2 para “comprar” créditos de carbono relativos a cada show, por exemplo. A propósito,
procure fazer uma busca na internet com a ferramenta “carbon credits and rock band”. A média de 1,1 em 4,0
pontos possíveis mostra que os candidatos tiveram bastante dificuldade nessa questão, que apresentou a
segunda pior nota da prova de Química.

Questão 8
A maturação e o amaciamento da carne bovina podem ser conseguidos pela adição de uma solução de cloreto
de cálcio di-hidratado na concentração de 0,18 mol por litro. Obtém-se um melhor resultado injetando-se 50
mililitros dessa solução em 1 quilograma de carne. Concentrações mais elevadas de cloreto de cálcio interferem
no sabor e na textura da carne, comprometendo sua qualidade.
a)

Considerando o enunciado acima, que massa de cloreto de cálcio di-hidratado seria necessária para se obter
o melhor resultado da maturação de 1 kg de carne bovina?

b) Sabendo-se que o íon cálcio é quem ativa o sistema enzimático responsável pelo amaciamento da carne,
caso o cloreto de cálcio di-hidratado fosse substituído por cloreto de cálcio anidro, na mesma concentração
(mol/L), o resultado obtido no processo seria o mesmo? Responda sim ou não e justifique sua resposta
levando em conta apenas o aspecto estequiométrico dessa substituição.

Resposta Esperada
a) (2 pontos)
O sal utilizado é o CaCl2.2H2O, cuja massa molar é (40+ 2x35,5 + 2.18) = 147 g mol-1.
Como a concentração C = n / V, então n = C x V= 0,18 mol L-1 x 0,05 L, então n= 0,009 mol.
Portanto, será necessária uma massa de CaCl2.2H2O= 0,009 mol x 147 g mol-1 : m = 1,323 gramas.
b) (2 pontos)
O sal hidratado tem a fórmula CaCl2.2H2O e o sal anidro CaCl2. Como o texto informa que as concentrações de
ambas as soluções em mol L-1 são iguais, e como as substâncias guardam a mesma proporção estequiométrica
de 1 mol substância : 1 mol de íon Ca2+, então ambas as soluções contêm a mesma concentração de Ca2+ e
portanto o resultado da maturação seria o mesmo.

Provas Comentadas • Ciências da Natureza • 2ª Fase

CIÊNCIAS DA
A NATU
UREZA
Exemplo
o Acima da Média

Exemplo
o Abaixo
o da Méd
dia

Comenttários
A questão 8 traz para a discussão aspectos relaativos à conccentração de
e soluções, toomando com
mo ponto dee
partida a qu
uestão da maaturação da carne bovinaa por adição de solução de
d cloreto dee cálcio. Tratta-se de umaa
prática bastaante comum nesse tipo de preparação
o. Há inúmero
os artigos aca
adêmicos relaatando investtigações paraa
se obter as melhores con
ndições para a preparaçã o do produto
o desejado. As
A quantidaddes dadas no texto são ass
dos e por isso
o mesmo foram indicadass. O item a pede
p
que se determine
d
a quantidade em
e massa dee
mais utilizad
cloreto de ccálcio di-hidraatado necessá
ária para maaturar e amacciar 1 quilogrrama de carnne bovina. A questão trazz
informaçõess sobre a quaantidade em volume de ssolução de clloreto de cálcio e sua resspectiva conccentração em
m
mol, exatam
mente para 1 quilograma de carne. Dessa form
ma, para reso
olver o item
m é necessário calcular a
quantidade em mol quee está contid
da nos 50 m L e depois calcular
c
a ma
assa de cloreeto de cálcio di-hidratado
o
m mol. A ma ior dificuldad
de dos candid
datos nesse ittem foi relativva ao cálculo
o
correspondeente a essa quantidade em
da massa molar do CaCl2.2H2O. Parecce que esses candidatos não
n dominam
m a linguagem
m química concernente, jáá
q
na representação, o p
ponto entre o CaCl2 e a H2O corresponnde a uma multiplicação e
que boa parrte entende que,
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não a uma soma. Dessa forma, uma massa molar que deveria ser de 147 g mol-1 se transforma em 3.996 g mol-1.
Alguns candidatos começaram a responder ao item a, fizeram o cálculo inicial da quantidade em mol de cloreto
de cálcio presente em 50 mL e pararam por aí, evidenciando que não entenderam completamente o que se
pedia no item ou não sabiam dar continuidade ao cálculo. O item b solicitava a quantidade em mol de cálcio
presente no cloreto de cálcio di-hidratado e no anidro, considerando-se a mesma quantidade em mol para os
dois sais. A chave para a resposta passa necessariamente por escrever a fórmula das duas substâncias e verificar
que ambas guardam a mesma relação estequiométrica com o íon cálcio: 1 mol de cloreto de cálcio di-hidratado
(CaCl2.2H2O) contém 1 mol de íons Ca2+; a mesma relação vale para o cloreto de cálcio anidro – 1 mol de cloreto
de cálcio anidro (CaCl2) contém 1 mol de íons Ca2+. Muitos candidatos erraram porque tentaram responder sem
tomar como base as fórmulas das substâncias. Simplesmente responderam que não, por se tratar de substâncias
diferentes, ignorando a orientação da questão de que a resposta deveria levar em conta somente o aspecto
estequiométrico. De alguma forma, esse tipo de resposta evidencia que muitos candidatos não têm tempo
suficiente para uma leitura mais apropriada da questão ou então que não desenvolveram o hábito da leitura
atenta no ensino médio. A nota média nessa questão foi 0,9 em 4,0 pontos possíveis, a média mais baixa da
prova de Química, mas o índice de respostas em branco também foi muito alto, ou seja, muitos candidatos nem
sequer tentaram responder à questão.

Questão 9
Em 2012 foi comemorado o centenário da descoberta dos raios cósmicos, que são partículas provenientes do
espaço.
a) Os neutrinos são partículas que atingem a Terra, provenientes em sua maioria do Sol. Sabendo-se que a
distância do Sol à Terra é igual a 1,5  1011 m , e considerando a velocidade dos neutrinos igual a
3,0  108 m/s , calcule o tempo de viagem de um neutrino solar até a Terra.
b) As partículas ionizam o ar e um instrumento usado para medir esta ionização é o eletroscópio. Ele consiste
em duas hastes metálicas que se repelem quando carregadas. De forma simplificada, as hastes podem ser
tratadas como dois pêndulos simples de mesma massa m e mesma carga q localizadas nas suas
q2
, sendo k  9  10 9 N m 2 /C 2 .
d2
Para a situação ilustrada na figura abaixo, qual é a carga q , se m  0,004 g ?

extremidades. O módulo da força elétrica entre as cargas é dado por Fe  k

Resposta Esperada
a) (2 pontos)

tTerra-Sol 

d Terra-Sol 1,5  1011 m

 500 s
v neutrino 3,0 108 m/s
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b) (2 pontos)
Para a situação da figura:

Fe  T sen 45
P  T cos 45
 Fe  P
q2
k 2  mg
d
q

mg
4 106 kg 10 m/s 2
3 102 m = 2  109 C
d
9
2
2
k
9 10 N m /C

Exemplo Acima da Média

O candidato resolve corretamente o item a. No item b, equaciona corretamente o equilíbrio de forças, mas usa a
massa em gramas, o que leva a uma resposta final errada.

Provas Comentadas • Ciências da Natureza • 2ª Fase

CIÊNCIAS DA NATUREZA
Exemplo Abaixo da Média

No item a, o candidato usa uma relação errada para a velocidade média. No item b, o equilíbrio de forças não é
analisado. O candidato limita-se a usar a expressão fornecida para a força eletrostática e substitui o valor da
massa no lugar da carga elétrica.

Comentários
A questão 9 aborda, no item a, o conceito de velocidade no movimento retilíneo e uniforme. No item b, o
candidato deve usar a condição de equilíbrio estático de uma partícula, fazendo para isto a devida decomposição
de forças no plano.

Questão 10
Alguns tênis esportivos modernos possuem um sensor na sola que permite o monitoramento do desempenho do
usuário durante as corridas. O monitoramento pode ser feito através de relógios ou telefones celulares que
recebem as informações do sensor durante os exercícios. Considere um atleta de massa m  70 kg que usa um
tênis com sensor durante uma série de três corridas.
a) O gráfico 1) abaixo mostra a distância percorrida pelo atleta e a duração em horas das três corridas realizadas
em velocidades constantes distintas. Considere que, para essa série de corridas, o consumo de energia do
corredor pode ser aproximado por E  CMET m t , onde m é a massa do corredor, t é a duração da corrida e
 kJ 
CMET é uma constante que depende da velocidade do corredor e é expressa em unidade de 
 . Usando
 kg  h 
o gráfico 2) abaixo, que expressa CMET em função da velocidade do corredor, calcule a quantidade de
energia que o atleta gastou na terceira corrida.

b) O sensor detecta o contato da sola do tênis com o solo pela variação da pressão. Estime a área de contato
entre o tênis e o solo e calcule a pressão aplicada no solo quando o atleta está em repouso e apoiado sobre
um único pé.
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Resposta Esperada
a) (2 pontos)

v

d 7 ,5 km

 15 km/h
t
0 ,5 h

Cmet  v  15 km/h   60 kJ/kg  h
E  Cmet m t  60 kJ/kg  h  70 kg  0 ,5 h = 2100 kJ
b) (2 pontos)

Apé  200 cm2  2 102 m 2
P

mg 70 kg  10 m/s 2

 3,5  104 Pa
2
2
2  10 m
A
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Exemplo Acima da Média

O candidato acerta o item a. No item b, estima corretamente a área de contato, mas erra na conta e na unidade
de pressão.

Exemplo Abaixo da Média
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No item a, o candidato encontra a velocidade do atleta, mas lê erroneamente o valor de Cmet no gráfico. Além
disso, expressa o consumo de energia em J em vez de kJ, que seria a unidade apropriada para os dados
utilizados. Embora o candidato apresente, no item b, a relação entre força, pressão e área, não estima a área de
contato entre o tênis e o solo.

Comentários
A questão 10 envolve dupla leitura de gráficos, além do uso de um dos dados lidos em uma expressão fornecida
para o consumo de energia do atleta. No item b, o candidato deve estimar a área de contato do tênis com o
solo. Para isso, deve fazer uso das dimensões típicas de um calçado. Finalmente, deve demonstrar conhecer a
relação entre força, pressão e área para chegar à resposta final.

Questão 11
As nuvens são formadas por gotículas de água que são facilmente arrastadas pelo vento. Em determinadas
situações, várias gotículas se juntam para formar uma gota maior, que cai, produzindo a chuva. De forma
simplificada, a queda da gota ocorre quando a força gravitacional que age sobre ela fica maior que a força do
vento ascendente. A densidade da água é água  1,0  103 kg/m3 .
a) O módulo da força, que é vertical e para cima, que certo vento aplica sobre uma gota esférica de raio r
pode ser aproximado por Fvento  b r , com b  1,6  10 3 N/m . Calcule o raio mínimo da gota para que ela
comece a cair.
b) O volume de chuva e a velocidade com que as gotas atingem o solo são fatores importantes na erosão. O
volume é usualmente expresso pelo índice pluviométrico, que corresponde à altura do nível da água da
chuva acumulada em um recipiente aberto e disposto horizontalmente. Calcule o impulso transferido pelas
gotas da chuva para cada metro quadrado de solo horizontal, se a velocidade média das gotas ao chegar ao
solo é de 2,5 m/s e o índice pluviométrico é igual a 20 mm . Considere a colisão como perfeitamente
inelástica.

Resposta Esperada
a) (2 pontos)

Fvento  Pgota

4

b r   r 3  água g
3


3  1, 6 103 N/m 
3b
r

 2  104 m
3
3
2
4água g
4  3  1, 0  10 kg/m  10 m/s
b) (2 pontos)

I  p  mgotas v  mgotas vgota
mgotas  1 m 2    20  10 3 m   1, 0  103 kg/m 3   20 kg

I  20 kg  2,5 m/s  50 kg m/s
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Exemplo Acima da Média

No item a, o candidato iguala o peso à força do vento, que dá a condição de limiar de queda. Entretanto, usa
uma expressão errada para o volume da gota, comprometendo assim o resultado final. Resolve o item b de
forma alternativa, considerando constante a força entre a gota e o solo. Dessa forma aparece o tempo de
interação entre gota e solo na frenagem. Como o impulso é dado pelo produto da força pelo tempo, esta última
grandeza, que é desconhecida, é cancelada.

Exemplo Abaixo da Média
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No item a, o candidato não leva em conta o volume da gota para calcular seu peso, chegando a um resultado
sem sentido. No item b, usa o índice pluviométrico como um deslocamento, encontrando a partir daí grandezas
com as dimensões adequadas, mas sem significado para o problema proposto.

Comentários
A questão aborda, no item a, a condição de limiar de queda que é dada pela igualdade entre a força
gravitacional e a força do vento, cuja expressão é fornecida de forma simplificada no enunciado. No item b, o
candidato deve usar a relação entre impulso e variação da quantidade de movimento. Além disso, o volume de
chuva por unidade de área é fornecido através do índice pluviométrico, cujo significado é devidamente explicado
no enunciado.

Questão 12
Em agosto de 2012, a NASA anunciou o pouso da sonda Curiosity na superfície de Marte. A sonda, de massa
m  1000 kg , entrou na atmosfera marciana a uma velocidade v 0  6000 m/s .
a) A sonda atingiu o repouso, na superfície de Marte, 7 minutos após a sua entrada na atmosfera. Calcule o
módulo da força resultante média de desacerelação da sonda durante sua descida.
b) Considere que, após a entrada na atmosfera a uma altitude h0  125 km , a força de atrito reduziu a
velocidade da sonda para v  4000 m/s quando a altitude atingiu h  100 km . A partir da variação da
energia mecânica, calcule o trabalho realizado pela força de atrito neste trecho. Considere a aceleração da
gravidade de Marte, neste trecho, constante e igual a gMarte  4 m/s2 .

Resposta Esperada
a) (2 pontos)

F  ma  m

v
6000 m/s
 1000 kg
 1, 4  10 4 N
t
7  60 s

b) (2 pontos)


mv 02 
mv 2  
mec
Watrito  E mec

E

mg
h


mg
h


 Marte
  Marte 0
f
i
2  
2 

 3
103  40002   3
103  60002 
3
3
 10  4  100  10 
  10  4  125 10 

2
2

 

8
8
8
8
8
10
 4 10  80  10  5 10  180 10  10110 J =  1, 0110 J
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Exemplo Acima da Média

O candidato resolve corretamente a questão, seguindo os passos apresentados na resposta esperada. Louve-se o
cuidado do candidato com a notação, explicando o sentido da aceleração no item a e o sinal do trabalho da
força de atrito.

Exemplo Abaixo da Média

No item a, o candidato calcula corretamente a aceleração média, mas se equivoca ao calcular a força resultante.
No item b, o candidato calcula o trabalho da força resultante em vez do trabalho realizado pela força de atrito.
Em outras palavras, não inclui o trabalho do peso no cálculo.

Comentários
A questão 12 explora o conceito de força resultante e de variação da energia mecânica produzida por uma força
dissipativa, tendo como contexto a chegada da sonda Curiosity a Marte.
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Questão 13
A boa ventilação em ambientes fechados é um fator importante para o conforto térmico em regiões de clima
quente. Uma chaminé solar pode ser usada para aumentar a ventilação de um edifício. Ela faz uso da energia
solar para aquecer o ar de sua parte superior, tornando-o menos denso e fazendo com que ele suba, aspirando
assim o ar dos ambientes e substituindo-o por ar vindo do exterior.
a) A intensidade da radiação solar absorvida por uma placa usada para aquecer o ar é igual a 400 W/m2 . A
energia absorvida durante 1,0 min por uma placa de 2 m2 é usada para aquecer 6,0 kg de ar. O calor
específico do ar é c  1000

J
. Qual é a variação de temperatura do ar nesse período?
kg o C

b) A densidade do ar a 290 K é   1,2 kg/m3 . Adotando-se um número fixo de moles de ar mantido a pressão
constante, calcule a sua densidade para a temperatura de 300 K. Considere o ar como um gás ideal.

Resposta Esperada
a) (2 pontos)

Q  I  A  t  m  c  

=

I  A  t 400W/m 2  2m 2  60s
=
 8 0C
3
0
mc
6, 0kg  10 J/kg C

b) (2 pontos)

P  constante  T11  2T2
1 

2T2 1, 2  290

 1,16 kg/m3
T1
300

Exemplo Acima da Média
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No exemplo acima da média, o candidato aplica corretamente os conceitos de calorimetria e considera as
relações entre intensidade, potência e energia da radiação solar absorvida. No entanto, ele não leva em conta o
dado do enunciado, que informa que a placa tem 2 m2, o que o leva a um resultado incorreto para a resposta
final no item a.

Exemplo Abaixo da Média

No exemplo abaixo da média, o candidato não leva em conta o tempo de um 1 minuto para o cálculo da
quantidade de calor absorvida pela placa, o que resulta em uma variação de temperatura incorreta como
resposta ao item a. No item b, o candidato usa uma regra direta para calcular a densidade de ar a 300 K,
considerando de forma equivocada que a densidade do ar, a pressão constante, aumenta com o aumento da
temperatura.

Comentários
Esta questão utiliza a problemática da climatização de edifícios para explorar o conhecimento do candidato a
respeito dos conceitos de energia, potência, troca de calor, e sobre as leis dos gases ideais. O item a pede que o
candidato calcule a energia da radiação solar absorvida pela placa e, a partir dela, a variação da temperatura da
massa de ar. No segundo item, pergunta-se a variação da densidade, a pressão constante, de um número fixo de
moles de ar submetido a uma variação de temperatura.

Questão 14
O prêmio Nobel de Física de 2011 foi concedido a três astrônomos que verificaram a expansão acelerada do
universo a partir da observação de supernovas distantes. A velocidade da luz é c  3 108 m/s .
a) Observações anteriores sobre a expansão do universo mostraram uma relação direta entre a velocidade v de
afastamento de uma galáxia e a distância r em que ela se encontra da Terra, dada por v  H r , em que
H  2,3  10-18 s-1 é a constante de Hubble. Em muitos casos, a velocidade v da galáxia pode ser obtida
c 
pela expressão v 
, em que  0 é o comprimento de onda da luz emitida e  é o deslocamento
0
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Doppler da luz. Considerando ambas as expressões acima, calcule a que distância da Terra se encontra uma
galáxia, se   0,092  0 .
b) Uma supernova, ao explodir, libera para o espaço massa em forma de energia, de acordo com a expressão
E  mc 2 . Numa explosão de supernova foram liberados 3,24  10 48 J , de forma que sua massa foi reduzida
para mfinal  4,0  1030 kg . Qual era a massa da estrela antes da explosão?

Resposta Esperada
a) (2 pontos)

r=

v c  3 108 m/s 0 ,092  0


 1, 2 1025 m
H H 0
2,3  10-18 /s  0

b) (2 pontos)

mi  mf 

Eliberada
3, 24 1048 J
30
4
0
10
kg

,


 4 1031 kg
2
2
c
 3108 m/s 

Exemplo Acima da Média

No exemplo acima da média, na solução do item b, o candidato aplica corretamente a relação entre massa e
energia para calcular a massa equivalente à energia liberada. No entanto, ele subtrai ao invés de somar a massa
final da massa equivalente para encontrar a massa inicial da estrela.
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Exemplo Abaixo da Média

Neste exemplo abaixo da média, na solução do item a, o candidato iguala corretamente as expressões para a
velocidade de afastamento da galáxia a partir da Lei de Hubble e do deslocamento Doppler. No entanto, na
resposta final, ele se esquece da unidade para à distância da galáxia. No item b, o candidato utiliza a expressão
fornecida para calcular a massa associada à energia liberada e conclui erroneamente que esta é a massa inicial
da estrela.

Comentários
A Questão 14 versa sobre assuntos de Física Moderna: a Lei de Hubble, o deslocamento Doppler da luz e a
relação massa-energia de Einstein. A questão faz referência ao prêmio Nobel de Física de 2011, concedido aos
três astrônomos que verificaram a expansão acelerada do universo a partir da observação de supernovas
distantes. Apesar de tais assuntos não fazerem parte do programa do ensino médio, as expressões necessárias
para a solução da questão foram fornecidas no enunciado. No item a, o candidato deve igualar as expressões
para a velocidade de afastamento a partir da Lei de Hubble e do deslocamento Doppler, para obter a distância
da galáxia. Já o item b pede que o candidato utilize a relação massa-energia da Teoria da Relatividade Restrita
para encontrar a massa inicial de uma estrela conhecendo a energia liberada na explosão da supernova e a
massa final da estrela.

Questão 15
Uma forma alternativa de transmissão de energia elétrica a grandes distâncias (das unidades geradoras até os
centros urbanos) consiste na utilização de linhas de transmissão de extensão aproximadamente igual a meio
comprimento de onda da corrente alternada transmitida. Este comprimento de onda é muito próximo do
comprimento de uma onda eletromagnética que viaja no ar com a mesma frequência da corrente alternada.
a) Qual é o comprimento de onda de uma onda eletromagnética que viaja no ar com uma frequência igual a
60 Hz ? A velocidade da luz no ar é c  3 108 m/s .
b) Se a tensão na linha é de 500 kV e a potência transmitida é de 400 MW , qual é a corrente na linha?
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Respostta Espera
ada
a) (2 pontos)

c 3  108 m/ss
 
 5  106 m
f
60 Hz
b) (2 ponto
os)

I

P 4 108 W

 800 A
U 5 105 V

Exemplo
o Acima da Média

No exemplo
o acima da média,
m
o cand
didato aplica corretamente
e a fórmula de
d potência eelétrica para o cálculo daa
corrente eléétrica da linhaa, mas se esq
quece de con
nverter corre
etamente as unidades MW
W e kV na co
onta final do
o
item b.

Exemplo
o Abaixo
o da Méd
dia

Neste exemplo abaixo da
d média, na
a solução do item a, o candidato erra completam
mente a manipulação dass
primento de onda da rad
diação eletrom
magnética. N
No item b, ele
e utiliza umaa
potências dee dez no cálcculo do comp
fórmula com
mpletamentee equivocada
a para a pottência elétricca, mostrand
do uma conffusão aparen
nte entre oss
conceitos dee diferença dee potencial e resistência eelétrica.
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Comentários
Os assuntos abordados na Questão 15 são ondulatória e potência elétrica, e o contexto considerado é o uso
alternativo de linhas de transmissão com meio comprimento de onda da corrente alternada transmitida. Para
resolver o item a, o candidato deveria utilizar a equação fundamental da ondulatória para encontrar o
comprimento de onda de uma onda eletromagnética. No item b, o candidato deveria conhecer a fórmula para
potência elétrica para obter a corrente da linha a partir da potência elétrica e da diferença de potencial elétrico
fornecidas no enunciado.

Questão 16
O efeito de imagem tridimensional no cinema e nos televisores 3D é obtido quando se expõe cada olho a uma
mesma imagem em duas posições ligeiramente diferentes. Um modo de se conseguir imagens distintas em cada
olho é através do uso de óculos com filtros polarizadores.
a)

encontra a d  2 m da fonte e para o qual  

0
6

Quando a luz é polarizada, as direções dos campos elétricos e magnéticos são bem definidas. A intensidade
da luz polarizada que atravessa um filtro polarizador é dada por I  I0cos2  , onde I0 é a intensidade da luz

incidente e  é o ângulo entre o campo elétrico E e a direção de polarização do filtro. A intensidade
P
luminosa, a uma distância d de uma fonte que emite luz polarizada, é dada por I0  0 2 , em que P0 é a
4d
potência da fonte. Sendo P0  24 W , calcule a intensidade luminosa que atravessa um polarizador que se

.

b) Uma maneira de polarizar a luz é por reflexão. Quando
uma luz não polarizada incide na interface entre dois
meios de índices de refração diferentes com o ângulo de
incidência B , conhecido como ângulo de Brewster, a
luz refletida é polarizada, como mostra a figura ao lado.
Nessas condições, B  r  90 , em que r é o ângulo
do raio refratado. Sendo n1  1,0 o índice de refração
do meio 1 e B  60 , calcule o índice de refração do
meio 2.

Resposta Esperada
a) (2 pontos)

 24 W   1  2
 P0  2
I 
cos   
   0,125 W/m 2
2 
2 
 4  2 m    2 
 4d 


b) (2 pontos)

n1 sen1  n2 sen2
n1 sen B
n1 sen  B
1 sen 60o
3/2
n2 



 3
o
o
senr
sen 30
1/2
sen  90   B 
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não polarizado

Raio refletido
polarizado
B

B

meio 1
meio 2
r
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Exemplo Acima da Média

No exemplo acima da média, o candidato aplica corretamente as fórmulas e os conceitos pertinentes para a
solução da questão. No entanto, ele apresenta a resposta final do item a sem qualquer unidade.

Exemplo Abaixo da Média

Neste exemplo abaixo da média, na solução do item a, o candidato utiliza corretamente as expressões fornecidas
no enunciado para o cálculo da intensidade luminosa que atravessa o filtro polarizador. No entanto, ele não
realiza a conta final e apresenta o resultado na forma fracionária e sem substituir o valor fornecido para  . No
item b, o candidato utiliza uma expressão equivocada para a lei de Snell, apresentando os cosenos dos ângulos
de incidência e refração ao invés dos senos destes ângulos.

Comentários
A Questão 16 versa sobre óptica, tendo como temática o uso de polarizadores na produção de imagens
tridimensionais No item a são fornecidas a expressão para a intensidade luminosa que atravessa um filtro
polarizador e a relação entre potência e intensidade luminosa para uma certa fonte. Usando essas expressões, o
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candidato deveria calculaar a intensida
ade luminosa que atravesssa o filme polarizador nass condições dadas. O item
m
ação em que um raio luminoso incide em uma supeerfície com um ângulo de
e
b cobra o usso da Lei de Snell na situa
incidência ig
gual ao ângullo de Brewste
er, para o quaal a luz reflettida é polariza
ada.

Questão
o 17
Cerca de 70
0% da superrfície da Terra
a é coberta p
por água do mar e abaixo
o dessa supeerfície a água
a atinge umaa
profundidad
de média de 3,8 quilômetros. Os ecosssistemas ma
arinhos abrigam grande bbiodiversidade, mas partee
ndo ameaçad
dela vem sen
da pela pesca
a predatória. Na tentativa de controlar o problema, medidas govvernamentaiss
têm sido adotadas, como
o a proibição
o da pesca em
m período reprodutivo e a restrição doo uso de rede
es de malhass
finas.
a)

dutivo e com
Como a proibição daa pesca em período reprod
mo a restrição a redes de m
malhas finas minimizariam
m
m
o probleema da pescaa predatória, contribuindo
o para a suste
entabilidade da
d pesca? Expplique.

uma cadeia alimentar
a
típicca dos ocean os, considera
ando a presen
nça de quatroo níveis tróficcos.
b) Monte u

Respostta Espera
ada
a) (2 pontos)
A proibição da pesca dee animais em
m período rep
produtivo evita que indivííduos que ainnda não se reproduziram
r
m
sejam pescaados, e a não utilização
o de redes d
f
impede
e a pesca dee juvenis, propiciando a
de malhas finas
estabilidade numérica daa população e mantendo o estoque pe
esqueiro.
b) (2 ponto
os)
n (primeiro nível
n
trófico) → zooplânctton (segundo
o nível trófico) → peixe (terceiro níve
el trófico) →
Fitoplâncton
golfinho, focca ou tubarão
o (quarto nível trófico)

Exemplo
o Acima da Média
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Exemplo
os Abaix
xo da Média
Exemplo
o1

Exemplo
o2

Comenttários
A questão 17 abordou dois
d temas differentes, mass ambos de ecologia.
e
O ittem a é voltaado para o co
onhecimento
o
d níveis trófficos. O Índicce de Facilida
ade da questtão foi de 0,,53 – ela foi,,
sobre preserrvação e o ittem b trata de
sendo, porttanto, consid
derada de difficuldade méédia. O Índicce de Discrim
minação foi de 0,35, ind
dicando uma
a
razoável disscriminação dos
d candidatos. Observou
u-se um grau
u de familiarridade dos caandidatos em
m relação ao
o
ordado na qu
uestão, princcipalmente n o item a. No
o item b, um
m erro comuum foi não considerar
c
oss
assunto abo
produtores ccomo primeiro nível trófico ou inverteer a sequênccia dos níveis tróficos, aprresentando o consumidorr
como primeiro nível trófico e o produ
utor como últtimo.
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Questão
o 18
Um zoólogo
o recebeu um
m animal marinho encontraado em uma praia. Ao ten
ntar identificáá-lo com o au
uxílio de umaa
lupa, o pesq
quisador noto
ou, na superffície corporall do animal, a presença de
d espinhos e de estruturras tubulares,,
identificadass como pés ambulacrais.
a)

Com baase nesses elementos da anatomia exxterna, deterrmine o filo a que pertennce o animal em análise..
Nomeie uma classe desse
d
filo e dê um exempllo de um anim
mal que a rep
presente.

b) Expliquee como ocorrre a reproduçção dos animaais pertencen
ntes a esse filo
o.

Respostta Espera
ada
a) (2 pontos)
bulacrais são estruturas exxternas típicaas do filo Echinodermata. As classes ddesse filo são Asteroideaa
Os pés amb
(estrelas-do--mar), Crinoidea (lírios-do-mar), Echiinoidea (ouriços-do-mar e bolachas--da-praia), Holothuroideaa
(pepinos-do-mar) e Ophiiuroidea (serp
pentes-do-maar). A indicaçção de uma dessas
d
classess com exemp
plo adequado
o
responde à p
parte final daa questão.
os)
b) (2 ponto
dermos têm sexo separa
ado, ou seja , são dioico
os e podem se reproduzzir assexuadamente, porr
Os equinod
regeneração
o, ou sexuadaamente. Na reprodução
r
ssexuada, os óvulos
ó
e espe
ermatozoidess são eliminad
dos na água,,
ocorrendo, portanto, feccundação extterna. O des envolvimento
o é indireto, podendo haaver uma ou mais formass
larvais.

Exemplo
o Acima da Média
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A NATU
UREZA
Exemplo
o Abaixo
o da Méd
dia

Comenttários
Foi uma queestão com Ín
ndice de Facilidade de 0,1
19 e, portanto, com grau
u de dificuldaade elevado. O Índice de
e
Discriminaçãão foi de 0,3
30, considera
ado moderad
do. A questão
o apresentou
u duas perguuntas relacion
nadas ao filo
o
Echinodermata. O item a relacionava
a-se à classificcação dos Ecchinodermata
a e o item b, aos seus me
ecanismos de
e
reprodução,, o que perm
mitiu dois tipo
os de resposttas, a reprodu
ução assexua
ada e a sexuaada. Foi a qu
uestão com o
maior índicee de erros daa prova de Bio
ologia, sugerrindo que o tema
t
é pouco
o enfatizado no Ensino Médio.
M
Foram
m
frequentes respostas qu
ue demonstra
avam profun
ndo desconhecimento não apenas doos Echinoderrmata, como
o
a
também de outros filos animais.

Questão
o 19
Na Região SSudeste do Brasil
B
as pain
neiras frutificcam em plen
no inverno, liberando suaas sementes envoltas porr
material lanoso, como mostram
m
as figuras abaixo
o. Tal fato esttá relacionado
o com o meccanismo de dispersão
d
dass
sementes.

(Foto à esquerd
da - Fonte: www
w.deverdecasa.co
om. Acessado em
m 19/12/2012. Foto
F
à direita – A
Acervo pessoal.)

a)

Expliquee como ocorrre a dispersão
o das sementtes das paine
eiras e qual a importânciaa de a frutificcação ocorrerr
no inverrno da Região
o Sudeste.

em na produção de frutoos carnosos e vistosos. Dee
b) Diferenttemente das paineiras, exxistem plantaas que investe
que maneira tal estraatégia pode estar
e
relacion
nada à disperssão das seme
entes dessas pplantas? Explique.
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Respostta Espera
ada
a) (2 pontos)
A dispersão das sementes da paineira é feita peelo vento e ocorre
o
no inverno da Reggião Sudeste por ser umaa
época mais seca e com ventos,
v
o que
e possibilita q
que a paina com a semen
nte seja carreegada através de grandess
distâncias.
os)
b) (2 ponto
osos e vistossos atraem animais,
a
que veem neles uma fonte de alimentoo. Alimentando-se dessess
Frutos carno
frutos, os an
nimais promo
ovem a dispe
ersão de suaas sementes pelo
p
ambientte, principalm
mente pela eliminação dee
sementes naas fezes.

Exemplo
o Acima da Média
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CIÊNCIAS DA
A NATU
UREZA
Exemplo
o Abaixo
o da Méd
dia

Comenttários
Foi uma questão de difiiculdade méd
dia, com Índ ice de Facilid
dade de 0,58
8, e Índice dee Discriminaçção de 0,35,,
o moderado . Abordou-se
e um assunto
o que exigia conheciment
c
os sobre os m
mecanismos de dispersão
o
considerado
das sementees. Nesta queestão o enuncciado apresen
ntava uma interface com a geografia, uma vez que
e o candidato
o
deveria relacionar o inveerno seco e pouco chuvvoso da Regiã
ão Sudeste com
c
o materrial lanoso dos
d frutos da
a
o item a, a maioria dos candidatos n
não conseguiu associar a necessidadee de ausência de chuvass
paineira. No
durante o in
nverno e a disspersão do frruto lanoso d
das paineiras.. Outro erro frequente
f
foii confundir o processo de
e
polinização com o de dispersão das sementes, taanto no item a como no b. Ainda no item b, obse
ervou-se que
e
didatos confundem o proccesso de defeecação com o de excreção.
muitos cand

Questão
o 20
Os tubarõess e os golfinh
hos são semelhantes quaanto ao form
mato corpóreo
o, como podde ser notado
o nas figurass
abaixo. Tal ssemelhança, no entanto, não
n reflete prroximidade fiilogenética.

(Fontte: www.cienciah
hoje.uol.com.br.. Acessado em 5/12/2012.
5
Fotoss de Terry Goss e Jeff Kraus.)

Dado q
que a semelhança apon
ntada entre os tubarões e os golffinhos não pode ser exxplicada porr
ancestraalidade comu
um, a que ela se deve? Exp
plique o proccesso que orig
ginou tal sem
melhança.
b) Diferenccie os tubarõees dos golfinhos quanto aao sistema resspiratório e quanto
q
à estruutura do cora
ação.
a)
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Respostta Espera
ada
a) (2 pontos)
A semelhançça entre tubaarões e golfin
nhos se deve ao processo denominado convergênciia adaptativa. O ambientee
aquático selecionou, de maneira inde
ependente no
os grupos an
nimais em questão, formaas corpóreas semelhantes,
s
,
que favoreceem sua locom
moção no am
mbiente aquáttico.
os)
b) (2 ponto
m respiração pulmonar, en
nquanto nos tubarões a respiração
r
é branquial. O coração doss
Os golfinhoss apresentam
golfinhos tem quatro câm
maras e o doss tubarões, a penas duas.

Exemplo
o Acima da Média

Exemplo
o Abaixo
o da Méd
dia
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Comenttários
A questão 2
20 explorou temas de evolução (item
m a) e de morfologia
m
interna/fisiologgia (item b). O Índice de
e
Discriminação
Facilidade fo
oi de 0,35 e, portanto, seu grau de co
omplexidade foi
f razoável. O Índice de D
o da questão
o
foi de 0,50,, indicando uma
u
boa disccriminação d os candidato
os. No item a,
a um erro frrequente foi responder à
questão com
m a teoria Laamarckista, assumindo
a
qu
ue golfinhos e tubarões teriam desennvolvido as características
c
s
corpóreas paara se adaptaarem ao meio
o marinho.

Questão
o 21
Os fungos ssão organism
mos eucarióticcos heterotró
óficos unicelu
ulares ou mu
ulticelulares. Os fungos multicelulares
m
s
têm os núccleos disperso
os em hifas, que podem
m ser contínu
uas ou septad
das, e que, em conjunto
o, formam o
micélio.
a)

Mencion
ne uma caraacterística qu
ue diferencie a célula de
e um fungo de uma cél ula animal, e outra quee
diferenccie a célula dee um fungo de
d uma célulaa vegetal.

b) Em anim
mais, alguns fungos
f
podem
m provocar in
ntoxicação e doenças com
mo micoses; eem plantas, podem causarr
doençass que prejudiicam a lavoura, como a feerrugem do cafeeiro, a necrose do am
mendoim e a vassoura dee
bruxa do cacau. Enttretanto, os fungos
f
tamb ém podem ser
s benéficos. Cite dois bbenefícios pro
oporcionadoss
ungos.
pelos fu

Respostta Espera
ada
a) (2 pontos)
Os fungos têêm parede ceelular, ausentte nas célulass animais, e não
n apresentam cloroplassto, que está presente nass
células vegeetais. Outra diferença
d
enttre as célulass de fungos e as vegetais se refere à constituição da paredee
celular, que é composta por quitina nos
n fungos e ccelulose nos vegetais.
os)
b) (2 ponto
Alguns fungos podem ser usados como alimeento, outross participam da produçãão de itens alimentícioss
Os fungos são
o
de fármacos. O
s
também
m
dependentes do processso de fermentação ou ainda da obtenção
ores de matéria orgânica.
importantess decomposito

Exemplo
o Acima da Média
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A NATU
UREZA
Exemplo
o Abaixo
o da Méd
dia

Comenttários
O objetivo d
da questão fo
oi verificar, no item a, os conhecimentos básicos sobre
s
as diferrenças existentes entre ass
células dos fungos, de animais e de
e vegetais, ee, no item b,
b os benefícios proporcioonados peloss fungos aoss
F
da
a questão fo i de 0,53, in
ndicando grau de dificulddade médio. O Índice de
e
humanos. O Índice de Facilidade
Discriminaçãão foi de 0,50, indicando que a questtão permitiu uma ótima discriminação
d
o dos candida
atos. No item
m
a, um dos eerros recorrentes foi conssiderar que aas células dos fungos são
o mais primittivas, ou que
e apresentam
m
organelas m
mais primitivass, ou ainda que
q são desprrovidas da maioria das org
ganelas citopplasmáticas. Neste
N
mesmo
o
item, observvou-se que muitos
m
candidatos consideeram fungos organismos
o
procariontes.
p
No item b, os
o erros maiss
recorrentes foram confundir fermenttação láctica com alcoólicca e considerar o fungo uum antibiótico ou mesmo
o
vacina.

Questão
o 22
A história da doença de Chagas se inicia com um
ma tripla descoberta, ocorrida no inteerior de Mina
as Gerais. Em
m
abril de 190
09, Carlos Ch
hagas (1878--1934) comu nicou ao mu
undo científicco a descobeerta de uma nova doençaa
humana. O agente causaal da doença e seu vetor também havviam sido por ele identificaados, ao fina
al de 1908. A
única na hisstória da med
descoberta de Chagas, considerada
c
dicina, constitui um marcco decisivo na história daa
ciência e da saúde brasileeiras, trazend
do uma contrribuição inova
adora ao cam
mpo emergennte da medicina tropical e
dos estudos sobre as doeenças parasitá
árias transmittidas por inse
etos.
A doença d
no nordeste do Pará. Dee
de Chagas ainda preocup
pa, principalm
mente os moradores de Abaetetuba,
A
acordo com
m a Secretariaa de Saúde do Pará, só em agosto deste ano fo
oram registraados 18 caso
os na região
o
associados aao consumo de açaí. No total, 365 ccasos foram contabilizado
os de janeiroo a agosto de 2012. Nass
regiões Sul e Sudeste do Brasil, a tran
nsmissão desssa doença já foi
f relacionad
da ao consum
mo de garapa
a.
a)

Indique o agente causal da doe
ença de Chaagas e seu vetor
v
descrito
os pelo pesqquisador em 1908-1909..
nos descrita por
p Chagas.
Expliquee a forma de transmissão dessa doençaa para human

nsumo de aça
aí ou de gara pa pode tran
nsmitir essa parasitose. Coomo seria posssível impedirr
b) Expliquee como o con
essa via de transmisssão ao consum
mir esses alim
mentos?

Respostta Espera
ada
a) (2 pontos)
A forma cláássica de tran
nsmissão da doença
d
para humanos occorre por via vetorial. O bbarbeiro infectado com o
protozoário Trypanosom
ma. cruzi defeca ao picar o homem e este,
e
ao coçar a região piccada, promo
ove a entradaa
das formas p
parasitárias na
n pele.
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b) (2 ponto
os)
A ingestão d
de açaí ou dee garapa conttaminados co
om as fezes do
d inseto tran
nsmite a doennça. Para imp
pedir essa viaa
de transmisssão do pro
otozoário, oss alimentos devem ser muito bem lavados e, se possível, escovados,,
desinfetadoss ou pasteurizados.

Exemplo
o Acima da Média

Exemplo
o Abaixo
o da Méd
dia

Comenttários
O assunto d
da questão, envolvendo
e
parasitologia
p
(item a) e co
onceito de sa
aúde e profillaxia (item b), é bastante
e
abordado no
o Ensino Méd
dio. O Índice de Facilidad e da questão
o foi de 0,60 – trata-se, pportanto, de uma
u
questão
o
de dificuldade baixa/méédia. O Índice
e de Discrim
minação foi de
d 0,40, indicando uma discriminação
o média doss
postas que indicavam errroneamente o barbeiro como
c
agente
e
candidatos. No item a, foram frequentes as resp
oença e o Tryypanosoma crruzi como vettor.
causal da do
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Questão
o 23
Para determ
minada espécie de plantta, a cor d as pétalas e a textura das folhas são duas características
c
s
monogênicaas de grande interesse eco
onômico, já q
que as planta
as com pétala
as vermelhas e folhas rugo
osas atingem
m
alto valor co
omercial. Parra evitar o su
urgimento dee plantas com
m fenótipos indesejados nas plantaçõ
ões mantidass
para fins co
omerciais, é im
mportante que os padrõees de herançça dos fenótip
pos de intereesse sejam co
onhecidos. A
simples análise das frequências feno
otípicas obtid
das em cruzamentos conttrolados podee revelar taiss padrões dee
herança. No
o caso em questão,
q
do cruzamento de duas linhagens puras (homozigootas), uma co
omposta porr
plantas de p
pétalas vermelhas e folha
as lisas (P1) e outra, por plantas de pétalas
p
branccas e folhas rugosas
r
(P2),,
foram obtidas 900 plantaas. Cruzando
o as plantas d
de F1, foi obttida a geração
o F2, cujas fre
requências fenotípicas são
o
apresentadaas no quadro a seguir.
Cruzamen
nto

a)

Descendente
D
es

P1 x P2
2

900
0 plantas com
m pétalas vermelhas e folh
has lisas (F1)

F1 x F1
1

900
0 plantas co m pétalas ve
ermelhas e fo
olhas lisas; 3000 com péta
alas
verrmelhas e folh
has rugosas; 300 com péttalas brancas e folhas lisass; e
100
0 com pétalaas brancas e folhas
f
rugosas (F2)

Qual é o padrão de herança da cor
c vermelhaa da pétala? E qual é o pa
adrão de herrança do fenótipo rugoso
o
das folh
has? Justifiquee.

ozigoto (genótipo heterozigoto para oos dois locos gênicos) em
m
b) Qual é a proporção do genótipo duplo-hetero
F2? Justtifique.

Respostta Espera
ada
a) (2 pontos)
e e o de folhaas rugosas é autossômico
o
O padrão dee herança daa cor vermelha da pétala é autossômicco dominante
recessivo, po
ois os indivídu
uos duplo-he
eterozigotos d
de F1 apresen
ntam pétalas vermelhas e folhas lisas.
b) (2 ponto
os)
A proporção
o de BbRr em
m F2 é de ¼ (o
ou 4/16 ou 2
25%). Para ju
ustificar a afirmação, o canndidato pode
eria calcular a
probabilidad
de de uma planta de F2 se
er Bb (1/2) e a de que ela seja Rr (1/2), e indicar quee a probabilid
dade de umaa
planta de F2
2 ser BbRr é calculada pe
ela multiplicaação das pro
obabilidades anteriores
a
(½
½ x ½ = ¼). O candidato
o
poderia, altternativamentte, apresenta
ar o quadro
o de Punnettt, mostrando
o a constituiição genotíp
pica de F2 e
indicando oss genótipos duplo-heteroz
d
zigotos.

Exemplo
o Acima da Média
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Exemplo
o Abaixo
o da Méd
dia

Comenttários
Embora a qu
uestão trate de conceitoss básicos de g
genética, seu
u Índice de Fa
acilidade foi dde apenas 0,36, um valorr
considerado
o mediano. O item a perm
mitiu avaliar a habilidade do candidato em reconhhecer padrõess de herança
a
de genes au
utossômicos ao analisar resultados
r
dee cruzamento
os. Muitos ca
andidatos apoontaram a frrequência do
o
fenótipo em
m determinada geração em
m vez de iden
ntificar seu padrão de herrança. No iteem b, o candidato deveria
a
reconhecer que a questtão se referia
a a dois gen
nes de segreg
gação indepe
endente e deemonstrar ha
abilidade em
m
d um deterrminado gen
nótipo. Um erro frequen
nte foi apressentar como
o resposta a
calcular a ffrequência de
frequência ffenotípica e não a genottípica, o quee sugere falh
ha na compreensão dos conceitos de
e genótipo e
fenótipo. A questão tevve Índice de
e Discriminaçção de 0,54,, tendo perm
mitido uma ótima discrim
minação doss
candidatos.
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Questão
o 24
A endoterm
mia surgiu ao
o longo da evolução
e
com
mo uma impo
ortante estratégia de sobbrevivência. A rapidez naa
resposta a eestímulos extternos garante aos endo térmicos um
ma relevante vantagem
v
addaptativa em
m relação aoss
ectotérmicos. Alguns esttudos teórico
os têm estim ado, por exe
emplo, que o homem serria pelo menos dez vezess
mais lento sse não fosse capaz
c
de manter sua tem
mperatura corpórea consta
ante e relativaamente alta (em
(
torno dee
37oC). Por o
outro lado, o consumo de energia de u
um animal en
ndotérmico é muito maioor do que o de
d um animall
ectotérmico de igual tam
manho e peso
o.
a)

Comparre o comportamento de
e um mamíffero e o de
e um lagarto
o em duas situações qu
ue permitam
m
demonsstrar as vantagens evolutivvas associada s à endoterm
mia.

gia necessáriaa para um verrtebrado end otérmico ma
anter seu mettabolismo é fo
fornecida pelo
os alimentos..
b) A energ
O amido
o é uma imp
portante fontte energética e está prese
ente em vário
os alimentos.. Explique co
omo ocorre a
digestão
o do amido e indique quais são as men
nores molécu
ulas resultante
es dessa digeestão.

Respostta Espera
ada
a) (2 pontos)
Diferentes ssituações pod
dem ser consideradas neessa questão.. Abaixo estã
ão listadas a lgumas posssibilidades dee
resposta.
Um mamífero (animal en
ndotérmico) em situação de perigo (p
por exemplo, ameaça de ppredação) co
onsegue fugirr
mais rapidamente, já qu
ue seu metab
bolismo perm
mite rápida re
esposta, enquanto o lagaarto (animal ectotérmico))
seria mais vu
ulnerável ao perigo iminente, pois sua resposta é mais
m lenta e dependente
d
ddas condiçõess ambientais..
(Poderia ser também con
nsiderada uma situação dee obtenção de alimento que exigisse haabilidade e ra
apidez.)
Em uma co
ondição de frio intenso, o mamífero (animal end
dotérmico) co
onsegue mannter fisiologiccamente suaa
temperaturaa corporal co
onstante, sem
m a necessid
dade de gran
ndes alteraçõ
ões de compportamento, já o lagarto
o
(animal ecto
otérmico) aju
usta sua tem
mperatura corrporal por meio
m
de estra
atégias compportamentais, procurando
o
lugares enso
olarados ou locais mais qu
uentes, fican do, portanto
o, mais vulnerrável do que o mamífero. (Poderia serr
também co
onsiderada uma
u
situação
o de calor intenso, em que o lagarto teria qque buscar lugares com
m
temperaturaas mais amen
nas.)
os)
b) (2 ponto
nder a esse ittem, era essencial citar a participação da amilase
e salivar e daa amilase pa
ancreática naa
Para respon
digestão do amido. As menores
m
moléculas resultan
m
de gglicose.
ntes dessa digestão são moléculas

Exemplo
o Acima da Média
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Exemplo
o Abaixo
o da Méd
dia

Comenttários
A questão ccobrou conceeitos de comportamento e de fisiolog
gia, e foi considerada de dificuldade elevada,
e
com
m
Índice de FFacilidade dee 0,21. Emb
bora o item a trate do controle da
a temperaturra corpórea em animaiss
endotérmico
os e ectotérm
micos, um te
ema considerrado clássico no ensino de
d Biologia, aas respostas dadas peloss
candidatos indicaram grrande dificuld
dade na iden
ntificação do
os comportam
mentos adotaados pelos lagartos para
a
obre as vantag
gens da endo
otermia sem apresentar a comparação
o
controlar sua temperaturra. Muitos disscorreram so
No item b, foi frequente a indicação errrônea de aminoácidos, prroteínas, lipíddios e ácidos graxos como
o
solicitada. N
as menores moléculas reesultantes da digestão do amido. A questão como um todo apreesentou mod
derado poderr
de discriminação (Índice de Discrimina
ação igual a 0
0,32).
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