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c
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sala;
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o
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CiênciasFísicaseBiológicas

A tabela a seguir mostra a maior parte da composição
percentualdoarseco:

01
Nas populações humanas, a divisão de renda interfere no
consumodealimentosedeenergiadecadaindivíduo.Dentre
ostrêsgráficosaseguir,existeumquerepresentaoconsumo
de energia per capita dos países e outro, que representa o
consumodealimentosporindivíduodapopulaçãohumana.

N2

78,09%

O2

20,95%

Ar

0,92%

CO2

0,03%

Outrosgases 0,002909%
Comrelaçãoaoaratmosféricoeseusprincipaiscomponentes,
assinaleaafirmativacorreta.
(A) Oaratmosféricosecoéumamisturahomogênea.
(B) Oaratmosféricosecoéumamisturaheterogênea.
(C) Oaratmosféricosecoéumasubstânciacomposta.
(D) N2,O2eCO2sãosubstânciascompostas.
(E) Todososgasesexistentesnoarsãosubstânciassimples.


Assinaleaalternativaqueindica,respectivamente,ográficode
consumo de energia per capita e o de consumo de alimentos
porindivíduo.
(A) 1e2
(B) 1e3
(C) 2e1
(D) 2e3
(E) 3e1

04
Afiguraaseguirmostra,demodoresumido,partedociclodo
carbono,noqualosnúmerosnãotêmsignificadoquantitativo,
apenaspermitemidentificarosprocessos.

02
Foi realizado um experimento utilizando uma solução de
sacaraseintestinalemambientedevidamentecontroladoeseis
tubos de ensaio. Em cada tubo, foram colocadas as mesmas
quantidade de soluções de sacarase e de sacarose. Os tubos
forammantidosembanhoͲmariacontrolado,comonatabelaa
seguir, onde consta o tempo, em minutos, após o qual nãose
encontroumaissacarosenostubos.
Tubo

Temperatura

Tempo

1

10qC

15minutos

2

20qC

7minutos

3

30qC

4minutos

4

40qC

5minutos

5

50qC

25minutos

6

60qC

100minutos


Comrelaçãoaosdadosfornecidospelafigura,écorretoafirmar
queatemperaturaambientaléinfluenciadapor
(A) 1,2e4,somente.
(B) 1,4e5,somente.
(C) 1,2,3e4,somente.
(D) 1,2,3,4e5,somente
(E) 1,2,3,4,5e6.

05
“Mosquitos ficam imunes a repelente, a longo prazo.
A substância Deet, presente na maioria dos repelentes usados
em casas de veraneio e climas quentes, perde eficácia a longo
prazo, segundo cientistas. Primeiro os insetos são, de fato,
contidospelosprodutos,masdepoisoignoram”.

Com base nos dados fornecidos pelo experimento, assinale a
afirmativacorreta.
(A) Asacarasetransformaasacaroseemglicoseefrutose.
(B) Umapessoacomfebretemdificuldadeemdigerirsacarose.
(C) Atemperaturanormaldoduodenoéde30qC.
(D) A ação da sacarase é diretamente proporcional à
temperatura
(E) A sacarose pode ser hidrolisada a 60qC, mesmo sem
sacarase.

(OGlobo.21/03/2013)

Comrelaçãoànotíciaacima,assinaleaalternativaquemelhor
explica a resposta dos insetos à presença da substância Deet,
alogoprazo.
(A) Na presença da Deet, os insetos sentem a necessidade de
semodificaremparapoderemresistiràdroga.
(B) A Deet provoca, nos insetos a ela expostos, mutações
específicasparaaresistência.
(C) OsinsetosseacostumamcomapresençadaDeet.
(D) FormouͲse uma população de insetos descendentes dos
que já eram resistentes à Deet, mesmo antes dela ser
utilizada.
(E) OsinsetosproduzemanticorposcontraaDeeteospassam
ànovageração.
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Foirealizadoumexperimentonasaladeaulacomquatrotubos
de ensaio contendo água retirada de um aquário. Os tubos
forampreparadoscomonatabelaaseguir:

As possibilidades de ações, a nível mundial, para mitigar a
degradação ambiental (como, por exemplo, o aquecimento
global), tem se revelado uma tarefa muito difícil ou mesmo
impossível,nocurtoemédioprazo.
As informações contidas na figura a seguir mostram uma
correlação positiva, estatisticamente significativa, entre as
variáveis dependentes (Produto Interno Bruto e Emissões de
CO2)eavariávelindependente(Consumodeenergia).

Tubo Conteúdo
1

Água

2

Águaeumaplanta

3

Águaeumpeixinho

4

Água,umaplantaeumpeixinho

Antesdeseradicionadaaostubos,aáguaretiradadoaquário
recebeu algumas gotas de uma solução de bromotimol
esverdeada.
Considerandoque
• a solução de bromotimol fica amarelada em meio ácido e
passa a esverdeada e azulada, à medida que a acidez
diminui.
• todos os tubos foram igualmente iluminados e
permaneceramnomesmolocal.
Assinale a alternativa que apresenta a previsão correta após
algunsminutosdeobservação.
(A) Aáguadotubo1ficarámaisamareladadoqueadotubo2.
(B) Aáguadotubo1ficarámaisamareladadoqueadotubo3.
(C) Aáguadotubo2ficarátãoamareladaquantoadotubo3.
(D) Aáguadotubo3ficarámenosamareladadoqueado4.
(E) Aáguadotubo2ficarátãoamareladaquantoadotubo4.


Com relação às informações fornecidas pelos gráficos, analise
asafirmativasaseguir.
I. A possibilidade de redução das emissões de CO2 significa
necessariamenteareduçãodaproduçãoedoconsumode
energia.
II. Areduçãodoconsumodeenergiaéumfatordeterminante
nareduçãodariquezadospaíses,medidapeloPIB.
III. Areduçãodrásticadousodecombustíveisfósseisreduzirá
imediatamentetantoasemissõesdeCO2quantooPIBdos
paísesricos.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(C) seapenasasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) seapenasasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

07
Oprofessorparademonstraraaçãodasalivanadecomposição
doamidodispõedetrêstubosdeensaio,preparadoscomona
tabelaaseguir.
Tubo

09

Conteúdo

1

4mLdeágua

2

2mLdeamidoe2mLdeágua

3

2mLdesalivae2mLdeamido

4

2mLdesalivafervidae2mLdeamido

Os alunos iniciantes de Ciências aprendem que células são
unidades básicas da organização da vida. Contudo o conceito
decélulaéabstratoe,comotal,apresentadificuldadesfaceàs
poucaspossibilidadesdetraçarparalelismosentreasidéiasde
quemaprendecomasidéiasregistradasnahistóriadaciência.
Aesserespeito,analiseasafirmativasaseguir.
I. O uso do microscópio óptico para observar células pode
não ser suficiente para a plena percepção do conceito de
célula, porque as estruturas visíveis não levam,
necessariamente,àintuiçãodecélulacomounidadebásica
daorganizaçãodostecidos.
II. As células, observadas ao microscópio óptico, têm
características não diretamente perceptíveis, como, por
exemplo, a membrana plasmática. Esses aspectos
dificultamapercepçãodoconceito.
III. Nãobastaveracélulaemummicroscópioparadescobriro
que é a célula. É um conceito que necessita da integração
de muitas idéias, o que explica que a teoria celular,
proposta por Schleiden e Schwann em 1838, tenha levado
maisde170anosparaserformulada.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasasafirmativasIeIIestiveremcorretas..
(C) seapenasasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) seapenasasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

Considereque
• o“amido”correspondeaumasoluçãodeamidodissolvido
emágua,fervidaeresfriada.
• a saliva colocada no tubo 4 foi previamente fervida e
resfriada,antesdesercolocadanotubo.
• a presença de amido pode ser verificada com a adição de
umagotadeiododiluídoemágua.
Para demonstrar, com segurança, a ação da saliva sobre o
amido,sãonecessáriosesuficientes
(A) apenasostubos2e4.
(B) apenasostubos2e3.
(C) apenasostubos2,3e4.
(D) apenasostubos1,2e3.
(E) todosostubos.
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O professor pediu que as equipes de alunos grupassem os
animaismostradosaseguir.

A figura a seguir representa, de modo simplificado, as
pirâmides de energia dos ecossistemas I e II, nos quais a área
dos retângulos indica, de modo ilustrativo, a quantidade de
energia.


Considerando que a área do quadrilátero da base seja igual,
para os dois ecossistemas e analisando os dados fornecidos
pelasduaspirâmides,assinaleaafirmativacorreta.
(A) No ecossistema II, a perda de energia é maior do que no
ecossistemaI.
(B) No ecossistema II, os consumidores secundários são mais
eficientesdoquenoecossistemaI.
(C) No ecossistemaII, o nível trófico 2 é constituído por seres
ecologicamentemenoseficientesdoquenoecossistemaI.
(D) NoecossistemaII,osprodutoresfixammaisenergiadoque
noecossistemaI.
(E) No ecossistema II, os consumidores quaternários são
menoseficientesdoquenoecossistemaI.


Ao final do trabalho, cada equipe escreveu, no quadro de giz,
asuaclassificação.Depoisdeumaanálisecriteriosafeitapelos
alunos, a turma chegou à classificação correta. Assinale a
alternativaqueaapresenta.


GrupoI

GrupoII

GrupoIII

GrupoIV

(A)

1e2

3,4e7

5e6

–

(B)

1,2e3

4e7

5e6

–

(C)

1e5

2,3e4

5

6e7

(D)

1,5e6

2e3

4e7

–

(E)

1,5e6

2e4

3e7

–

13
Aprodutividadeprimáriamédiadasplantaséinferiora10gde
Carbonoporm2pordia,paraaqualasplantasabsorvemuma
quantidade de energia solar de 420.000 Joules. Com o Sol no
zênite, a radiação que chega às plantas é de 580 Joules por
segundo.
Emrelaçãoàenergiasolar recebidapelavegetação,assinalea
percentagem utilizada pela planta para produzir compostos
orgânicos:
(A) maiorque50%
(B) iguala20%
(C) maiorque10%emenorque20%
(D) maiorque5%emenorque10%
(E) menorque3%

11
Ahipótesedequeoarexpiradoapresentemaiorconcentração
de CO2 que o ar atmosférico é, muitas vezes,submetida a um
teste que consiste em colocar água de cal em dois tubos de
ensaio. Depois, com um canudinho, soprar na água de cal de
umdostubose,comumaseringa,borbulhararatmosféricono
outro.
As afirmativas a seguir apresentam as razões pelas quais esse
experimento não permite conclusão segura a respeito da
hipótese.AnaliseͲas.
I. Nãoépossívelsaberseovolumedearexpiradoéigualao
doarbombeadocomaseringa.
II. Falta borbulhar CO2 na água de cal para servir de
comparação.
III. O ar atmosférico apresenta diversas substâncias que
reagemcomaáguadecal,dandoomesmoresultadoqueo
CO2.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasaafirmativaIIestivercorreta.
(C) seapenasasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(D) seapenasasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

14
“Um pequeno ponto azul no espaço” foi uma frase usada por
Carl Sagan para determinar a posição da Terra no universo,
companheiradeoutrosastros,noSistemaSolar.
Assinale a alternativa que apresenta situações ou fenômenos
notadosnaTerra,comoparticipantedessesistema.
(A) Noverão,aTerraestámaispróximadoSolquenoinverno.
(B) Todos os demais astros visíveis à noite refletem a luz
provenientedoSol.
(C) DuranteumeclipsedoSol,ficapatentequeaLuaémaior
queoSol.
(D) AalturadoSolnohorizontevariacomasestaçõesdoano.
(E) Os dias e as noites são consequência de o Sol girar em
tornodaTerra.
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O tópico mutualismo (um tipo de simbiose) do programa de
Biologia deve receber atenção especial dos professores, que
devem reservar tempo em sala de aula ou em atividades de
campo para permitir que os alunos percebam e valorizem o
trabalhocoletivo.
Para atingir esses objetivos, o professor deve adotar as
estratégiasaseguir:
I. Evidenciaraubiquidadedasinteraçõesmutualísticasentre
os seres vivos de todos os reinos, enfatizando a
interdependência, tanto intra como interespecífica,
mostrando que nenhum ser vivo pode sobreviver sem a
presençademilharesdeoutrosseresvivos.
II. Tomarcomobaseainformaçãodeque90%dascélulasde
um ser humano normal são de procariotos e usáͲla para
evidenciaraimportânciadasbactériasnodesenvolvimento
deumserhumanonormal.
III. Criar condições para que os alunos percebam que outros
tipos de simbiose, como por exemplo, a competição intra
ou interespecífica, permitem um aprimoramento dos
mecanismosdesobrevivência.
Assinale
(A) seapenasaestratégiaIestivercorreta.
(B) seapenasasestratégiasIeIIestiveremcorretas.
(C) seapenasasestratégiasIeIIIestiveremcorretas.
(D) seapenasasestratégiasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasestratégiasestiveremcorretas.

Para planejar uma aula prática sobre o estudo da
biodiversidade,sãopropostasasetapasaseguir:
Etapa1: Conseguir informações sobre o número de espécies e
o de indivíduos, em cada espécie de um ecossistema
natural;
Etapa2: Considerara“saladeaula”comoumsistemaanálogo
ao ecossistema e contar todos os seus elementos
equivalentes às espécies (como alunos, carteiras,
janelas,portas,professores,lixeira,lâmpadas,etc.).
Etapa3: Com essas informações, construir dois gráficos
distribuindo as “espécies” na ordem das mais
frequentesparaasmenosfrequentes.Osdoisgráficos
serãosemelhantes,comoaspectodafiguraaseguir.


Comrelaçãoaessaatividade,analiseasafirmativasaseguir.
I. Tanto os ecossistemas como o “sistema sala de aula”
apresentam estruturas semelhantes, onde há poucas
“espécies” muito frequentes e muitas espécies pouco
frequentes.
II. É difícil explicar a razão da estrutura dos ecossistemas
naturais,masadosistemasaladeaulaémaisfácil.PodeͲse
perguntar a razão da distribuição dos elementos da sala
segundo sua funcionalidade. Por que há mais alunos que
professores? Por que há mais janelas do que portas?
Afunçãodasaladeauladeterminasuaestrutura?Ousode
sistemas análogos e simples para abordar o estudo de
sistemas complexos é uma ferramenta importante no
ensinodasciências.
III. Supondo que o cálculo da diversidade nos dois sistemas
apresenteresultadossemelhantes,issopermitiriadescobrir
todasasleisqueregemofuncionamentodosecossistemas.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(C) seapenasasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) seapenasasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.

16
O tipo de nutrição pode ser utilizado para separar os quatro
reinosdoseucariotos.
Correlacione os tipos de nutrição listados a seguir com os
respectivosreinos.
Obs.:Naprimeiralistaexistemcincoitensenasegunda,apenasquatro.
Issosignificaqueumdositensnãoterácorrespondência.

1.
2.
3.
4.
5.

Heterótrofosabsortivos,apenas.
Maioriafotoautótrofos.
Fotoautótrofos,heterótrofosingestivoseabsortivos.
Maioriaheterótrofosingestivoseminoriaabsortivos.
Fotoautótrofos, fotoͲheterótrofos, metanogênicos e
quimioautotróficos.
()Animais
()Protistas
()Fungos
()Plantas
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de
cimaparabaixo.
(A) 1–3–4–5
(B) 1–5–4–2
(C) 4–2–3–5
(D) 4–3–1–2
(E) 4–5–1–2
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Após uma visita ao Zoológico local, os alunos observaram que
mamíferos grandes comem mais que mamíferos pequenos.
O professor sugeriu uma nova visita ao Zoológico, na qual os
alunos deveriam obter o peso de vários animais e o peso dos
alimentosquecadaanimalingeriapordia.
A seguir, o professor pediu que os alunos calculassem o
percentual de alimentos ingerido por cada animal em relação
aopesodocorpodecadaum.
Os resultados obtidos mostraram que o consumo de alimento
porgramadepesoé
(A) igualparatodososanimais.
(B) maiornosanimaisdemaiorporte.
(C) maiornosanimaisdemenorporte.
(D) menornosanimaisdeporteintermediário.
(E) menornosanimaisdemenorporte.

As plantas conhecidas como fanerógamas têm sido a base da
alimentação da humanidade, por meio da sua utilização como
alimento:raízes,caulesfolhas,flores,frutosesementes.
Correlacioneacolunadadireitacomadaesquerdaescrevendo,
noespaçoentreparênteses,osnúmeroscorrespondentes.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, na
ordemdecimaparabaixo.
(A) 2–4–2–5–1–6–3
(B) 2–4–1–5–1–3–6
(C) 2–5–2–4–1–6–3
(D) 3–4–1–5–2–6–3
(E) 3–5–1–4–2–3–6

Atabelaaseguirmostra,emdadosaproximados,osvaloresda
produçãodealimentosemumano.
Milhõesde
toneladasde
carbonoaoano

Primáriadasáreasdepastagem

12.000

Primáriadasáreasagrícolas

7.500

Agrícolalíquidadegrãos

450

Líquidadeoutrosvegetais

200

Decarne,excetopeixes

40

Pesqueira

15

Necessidadesalimentaresdahumanidade

650

()Palmito
()Morango
()Cenoura
()Arroz
()Batatainglesa
()Brócolis
()Repolho

Obs.:Notequenacolunadaesquerdaexistemseisnúmerosparasete
alimentos,nacolunadadireita.Issosignificaqueumnúmeroaparecerá
duasvezes,nacolunadadireita.

19

Produção

Raiz
Caule
Folhas
Fruto
Semente
Flor

21
O ciclo do carbono é importante para a geosfera e para a
antroposfera, pois através dele a energia pode circular nos
sistemas por meio de reações bioquímicas, combustões e
processosfísicos.
Simplificadamente, a figura a seguir apresenta o ciclo do
carbono.

Combasenosdadosdatabela,analiseasafirmativasaseguir.
I. Embora a quantidade de alimentos produzida anualmente
sejasuperioràsnecessidadesdapopulaçãohumana,cerca
de 20 milhões de crianças passam fome e cerca de
5milhõesdecrianças,porano,morremdefome.
II. A produção secundária dos ecossistemas criados pela
humanidade pode crescer, se fortemente subsidiada pelo
Estado, e pode resolver o problema da alimentação da
populaçãohumana,quejáultrapassaos7bilhões.
III. Adotar uma dieta vegetariana seria uma mudança de
hábitos desejável para transformar extensas áreas
dedicadas à produção de carne em áreas de preservação
ambiental,semreduzirsignificativamenteaquantidadede
alimentodapopulaçãohumana.
Assinale:
(A) seapenasaafirmativaIestivercorreta.
(B) seapenasasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(C) seapenasasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(D) seapenasasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(E) setodasasafirmativasestiveremcorretas.


Os processos representados por I, II e III são denominados,
respectivamente,como
(A) Fixação,precipitaçãoeoxidação.
(B) Redução,dissoluçãoeoxidação.
(C) Fotossíntese,fixaçãoecombustão.
(D) Solubilização,combustãoeredução.
(E) Solubilização,precipitaçãoefotossíntese.
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“O processo de reciclagem do plástico PET (polietileno
tereftalato) foi viabilizado graças a um processo de separação
de misturas. O maior problema na reciclagem desse polímero
eranãoconseguirseparáͲlodoPVC(policloretodevinila).Para
tornarpossívelaseparação,foinecessárioousodeumagente
surfactantequemodificaasuperfíciedoPET,fazendocomque
ele apresente mais afinidade pela água do que o PVC. Dessa
forma, os materiais são picados, lavados e colocados em
solução aquosa com o surfactante. Em seguida, as bolhas
geradas no sistema carregam o PET, deixando o PVC na
solução.”

“Nos últimos trinta anos tem sido crescente o investimento na
buscaporfontesalternativasdeenergiaquesejamrenováveise
menospoluentes.”
O gráfico a seguir apresenta a participação das diferentes
fontesdeenergianamatrizenergéticabrasileira.

Brasil:matrizenergética

(Adaptadode:http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc28/05ͲCCDͲ7106.pdf;
Acessoem:Out/2013)

O processo de separação descrito, utilizado na reciclagem do
plásticoPET,édenominado
(A) catação.
(B) filtração
(C) imantação
(D) flotação
(E) destilação


(Adaptadode:http://www.biodieselbr.com/destaques/analise2/demandaͲ
energeticaͲbrasileira.htm;Acesso:Setembro/2013)

Namatrizenergéticabrasileira,opercentualtotaldefontesde
energiarenováveléiguala
(A) 14,00%
(B) 15,90%
(C) 27,00%
(D) 41,00%
(E) 48,50%

23
Na atmosfera um dos hidrocarbonetos mais abundantes é o
metano.Emborasejapoucoreativo,suapresençaemgrandes
quantidades está relacionada com reações químicas que
ocorremnaatmosfera.
Esse composto atua como gás estufa e participa também de
processos que ocorrem na troposfera e na estratosfera,
interferindonasconcentraçõesderadicaishidroxila,doozônio
edovapord’água.
Assinale a alternativa que apresenta uma das principais
atividadeshumanasresponsávelpelaemissãodemetano.
(A) Decomposiçãodolixoematerrossanitários.
(B) Queimadocarvãoemusinastermoelétricas.
(C) Emissãodeóxidosácidospelaatividadeindustrial.
(D) Descarteinadequadodemetaispesadosnossolos.
(E) Utilizaçãodeagrotóxicosorgânicoshidrossolúveis.
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Os movimentos dos corpos celestes, em particular do Sistema
Solar,sãoumtemafundamentalnoensinodeCiências.
Em relação aos fenômenos astronômicos básicos que podem
ser observados e discutidos com alunos, assinale V para a
afirmativaverdadeiraeFparaaafirmativafalsa.
()OSoléaúnicaestreladoSistemaSolar.
()TodososplanetasdoSistemaSolartêmaproximadamente
amesmamassa.
()ALuaapresentaomesmoaspectonocéuaolongodeum
mêsdeobservação.
()Ocorremeclipsessolarestodososmeses,emalgumponto
daTerra.
Asafirmativassão,respectivamente,
(A) V,F,FeF.
(B) V,F,FeV.
(C) F,V,FeF.
(D) V,V,FeV.
(E) F,F,VeF.

24
No Brasil, a desinfecção da água para consumo humano é
usualmenterealizadacomaadiçãodeCloronaáguaclarificada.
Hádiversosmétodosdecloraçãodaáguaosquais,naprática,
devem ser examinados para que se adote a solução mais
vantajosa do ponto de vista técnicoͲeconômicoͲambiental.
Aqualidadedaáguaeasegurançaquesedevetersãofatores
predominantes nessa seleção. A cloração em larga escala é
normalmentefeitacomclorogasoso,masempequenasescalas
comoempoços,essasubstânciadeveserevitadadevidoasua
periculosidade.
Assinaleaalternativaqueapresentaasubstânciautilizadapara
tratamentodeáguaempequenaescalaé

27
Uma pessoa corre em uma estrada retilínea com velocidade
constante. Ao passar pelo marco de 12 km, seu relógio marca
2h. Quando seu relógio marca 3h, ele verifica que está
passandopelamarcade15km.
Assinale a alternativa que indica o valor do módulo de sua
velocidade.
(A) 15km/h.
(B) 12km/h.
(C) 6km/h.
(D) 5km/h.
(E) 3km/h.

(A) NaC"
(B) Ca(C"O)2
(C) HC"
(D) CHC"3
(E) NC"3
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Um dos efeitos do aquecimento global mais mencionado é o
aumentodoníveldaságuasdomar.Paraabordarotema,um
professorplanejarealizaratividadesexperimentaisereúneum
conjuntodedadoseinformações.
Verifica que as causas apontadas para o aumento do nível do
marsãoadilataçãotérmicadaáguaeoderretimentodogelo,
tanto das geleiras quanto das calotas polares. Obtém o
coeficiente de dilatação térmica da água a 20qC: vale
2,07 u 10–4/qC, isto é, um volume de um litro de água,
se aquecido de 20qC para 21qC, aumentaria seu volume para
1,0002litros.
Ele verifica que a densidade da água a 20qC (e pressão de
1atmosfera)é0,998kg/Lequeadensidadedogelovale92%
dadensidadedaágua.
Realiza uma série de testes experimentais utilizando um
recipiente de vidro cujo volume pode ser medido, gelo, um
termômetroeumaquecedordeágua.
Em relação à conclusão do professor, analise as afirmativas a
seguir.
I. Não seria possível reproduzir em laboratório escolar uma
medida do aumento de volume da água quando a
temperatura aumenta de 1qC, pois para um volume
pequeno(de1ou2litros)oaumentonãoseriaperceptível.
II. Se colocasse uma pedra de gelo de cerca de 300 g dentro
deumrecipientecomumlitrodeáguaa20qCemedisseo
nívelinicialdaáguae,aseguir,aguardasseoderretimento
totaldapedra,observariaqueoníveldaáguateriasubido.
III. Se colocasse uma pedra de gelo de cerca de 300 g sobre
umapeneiraapoiadanoaltodorecipientecontendoáguae
deixasseogelo derreter,observariaqueoníveldaáguano
recipienteteriasubido.
Assinale:
(A) sesomenteasafirmativasIeIIestiveremcorretas.
(B) sesomenteasafirmativasIeIIIestiveremcorretas.
(C) sesomenteasafirmativasIIeIIIestiveremcorretas.
(D) sesomenteaafirmativaIIestivercorreta.
(E) sesomenteaafirmativaIIIestivercorreta.

Uma máscara contendo uma abertura na forma de um
triânguloécolocadanaparededeumacaixaescura,entreum
anteparo e uma lâmpada muito pequena, como indicado na
figura.


Assinaleaalternativaqueindicaaimagemdamanchaluminosa
observadanoanteparo.

(A)



(B)

29

(C)

Um robô espacial tem massa de 240 kg e peso de
aproximadamente 2.400 N na superfície da Terra. Esse robô é
levado para a Lua, para realizar explorações de seu solo.
A gravidade na Lua é cerca de 1/6 da gravidade da Terra,
2
aproximadamente1,6m/s .
PodeͲseafirmarquenaLuaorobôtem,aproximadamente,
(A) massa24kgepeso240N.
(B) massa40kgepeso400N.
(C) massa40kgepeso2.400N.
(D) massa240kgepeso400N.
(E) massa240kgepeso2.400N.

(D)

(E)
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