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Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Olá, estudante! 

Continuando a estudar a área de Ciências da Natureza, seguimos atentos aos conteúdos que seguem na lista do Raio 
X ENEM. Neste fascículo, a parte de Física será dedicado ao estudo de Ondulatória (20,1%). Em Química, estudaremos a 
grade área da Química orgânica (18,5%) e, em Biologia, Histologia e fisiologia (11,2%) e ecologia (8%).

Nos próximos fascículo, continuamos com os demais conteúdos da área de Natureza.
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Questão 1

A harmônica de vidro

Reprodução

O estadunidense Benjamin Franklin, criador do para-raios e das 
lentes bifocais, é mais conhecido por seus experimentos com 
a eletricidade, mas sua invenção favorita foi, na verdade, um 
instrumento musical. Inspirado pelos sons produzidos ao friccio-
nar dedos molhados nas bordas de taças de vidros (conhecido 
como copofone), Benjamin criou, em 1761, a harmônica de vi-
dro. O princípio é o mesmo: a harmônica possui uma série de 
vidros semiesféricos em um eixo de rotação, afinados de acordo 
com o tamanho de cada taça. Para tocar, basta molhar os de-
dos e deslizá-los pela superfície. O instrumento fez sucesso: 
Mozart, Beethoven, Tchaikovsky e vários outros músicos assi-
naram composições para a harmônica de vidro.

Disponível em: <http://goo.gl/SHrqj5>. Acesso em 18 out. 2014. (adaptado)

O texto sugere que cada vidro, ao ser friccionado, vibra com sua 
respectiva frequência bem definida e produz um som caracte-
rístico. O fenômeno ondulatório essencial para o funcionamento 
da harmônica de vidro é:

a) a polarização.
b) a refração.
c) a ressonância.
d) a difração.
e) o batimento.

Questão 2

Todo mundo sabe que com taças de cristal dá para fazer mú-
sica, só que alguém resolveu usar o “tico e teco” para lançar 
uma taça que indica as notas musicais de acordo com o nível 
de líquido dentro dela. Brilhante! Quando variamos o nível da 
água, alteramos as condições de vibração do copo. Fazemos 
com que ele vibre em frequências, ou notas, diferentes, sendo 
assim, voilà! Façamos taças com notas musicais.

FERREIRA, Simon. Taça de cristal vem com marcações de notas musicais para cada
nível de líquido. Rock’n Tech, 31 out. 2012. Disponível em: <http://rockntech.com.br>.

Acesso em: 1o maio 2015.

O texto ressalta uma dependência entre a nota musical emitida 
pela taça e o nível do líquido em seu interior. O fenômeno ondu-
latório que ocorre com essa dependência é a:

a) difração.
b) polarização.
c) batimento.
d) refração.
e) ressonância.

Questão 3

Uma pessoa leu um texto que citava interferências de ondas. 
Achou o tema interessante e resolveu ler um pouco mais sobre 
o assunto, e, procurando na internet, achou o fragmento de tex-
to a seguir.

“Duas ondas geradas por fontes diferentes, quando cruzam 
uma pela outra, podem gerar dois tipos de interferência: a des-
trutiva e a construtiva. Caso haja superposição dessas ondas, 
a amplitude em um ponto é igual à soma ou à diferença das 
amplitudes de cada uma delas. Vale a pena salientar que, após 
a superposição, as ondas continuam se propagando sem sofrer 
nenhuma alteração nas suas velocidades e nos seus compri-
mentos.”

Certo dia, em um evento musical, a mesma pessoa ficou ob-
servando o público bater palmas ao mesmo tempo em que um 
canhão de luz iluminava a plateia presente. Surgiu, então, uma 
inquietação: se as duas ondas são geradas por fontes diferen-
tes, porque, ao se cruzarem, não sofrem interferência?

A expectativa acerca da ocorrência do fenômeno da interferên-
cia de ondas, nesse caso, fisicamente falando,

a) procede, visto que as duas ondas são transversais.
b) não procede, visto que o som e a luz são ondas eletromag-

néticas.
c) procede, visto que o som e a luz são ondas mecânicas.
d) não procede, visto que o som é onda mecânica e a luz, 

eletromagnética.
e) procede, visto que o som e a luz são polarizáveis.

Questão 4

Em um violão clássico, cada corda possui uma frequência 
natural de vibração dependendo de sua afinação. Se uma das 
cordas do violão estiver afinada, existe uma maneira bem efeti-
va de afinar as outras cordas. Pode-se tocar a corda afinada em 
uma nota qualquer que, se alguma das outras cordas estiver na 
mesma afinação dessa nota, ela irá vibrar sozinha.

O fenômeno ondulatório que melhor explica essa situação é:
a) a difração.
b) o batimento.
c) a polarização.
d) a ressonância.
e) a interferência.

Questão 5

As micro-ondas têm alta capacidade de penetração na comi-
da, o que possibilita o cozimento por dentro, e não a partir da 
superfície, como ocorre nos fornos convencionais. Além disso, 
não fazem vibrar as moléculas de vidro ou plástico, que não se 
aquecem no interior do forno.

COMO funciona o forno de micro-ondas? Mundo Estranho.
Disponível em: <http:// http://mundoestranho.abril.com.br>. Acesso em: 22 out 2016.

A situação descrita no texto ocorre devido a um fenômeno físico 
ondulatório denominado:

a) difração.
b) interferência.
c) reflexão.
d) refração.
e) ressonância.
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Questão 6

O processo de introduzir corante sob a epiderme para apre-
sentar desenhos, frases, entre outros símbolos na pele, é um 
método, apesar de antigo, muito usado pelas pessoas na atuali-
dade. As tatuagens permanentes não se dispersam para outras 
partes do corpo, pois:
a) a quantidade de pigmento proteico (melanina) e os prolon-

gamentos citoplasmáticos dos melanócitos que se insinuam 
entre as células impedem a migração das tintas das tatua-
gens.

b) as tintas usadas nas tatuagens não são reconhecidas como 
antígenos ou macromoléculas estranhas e, assim, não são 
eliminadas pela resposta imune do organismo.

c) a pele é um órgão envolvido por quitina, codificada por vá-
rios genes, que impermeabiliza e impede o afastamento 
dos pigmentos e a sua remoção artificial.

d) a introdução de pigmentos é feita na derme, que não sofre 
alterações ou renovações celulares constantes, portanto os 
pigmentos ficam imóveis.

e) a inserção de pigmentos exógenos é feita na hipoderme, 
que apresenta células altamente coesas que impedem 
essa dispersão.

Questão 7

Na membrana apical das células epiteliais da borda em es-
cova do intestino delgado, existem proteínas responsáveis pelo 
cotransporte sódio-glicose. Por outro lado, na membrana baso-
lateral, encontram-se a bomba de sódio e potássio e o transpor-
tador de glicose. O transporte dessas substâncias depende da 
atuação em conjunto das proteínas transportadoras, localizadas 
na membrana plasmática.

LODISH, H. Molecular Cell Biology. H. W. [S.l.]. Freeman and Company, 2000. (adaptado)

Se for utilizada uma substância que inibe a atividade da bomba 
de sódio e potássio, ocorrerá:

a) redução do transporte de sódio e aumento do transporte de 
glicose através da membrana basolateral.

b) aumento do transporte de glicose através da membrana ba-
solateral.

c) redução do transporte de sódio e glicose através da mem-
brana apical.

d) aumento do transporte de sódio e glicose através da mem-
brana apical.

e) aumento do transporte de potássio e sódio através da mem-
brana basolateral.

Questão 8

Homem mais gordo do mundo morre 

no México aos 48 anos

Manuel Uribe, 48, que foi considerado o homem mais gordo do 

mundo pelo Guinness World Records, morreu em um hospital uni-

versitário em Monterrey, no estado de Nuevo Léon, no México. Ele 

pesava 394 kg (chegou a pesar 597 kg em 2007) e estava interna-

do desde o dia 2 de maio, após sofrer arritmia cardíaca. Segundo a 

imprensa local, Uribe morreu por falha no funcionamento do fígado.

Disponível em: <http://goo.gl/c2eiR9>. Acesso em: 17 out. 2014. (adaptado)

A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo 

de gordura no corpo, causada quase sempre pelo consumo de 

calorias na alimentação superior ao valor usado pelo organismo 

para sua manutenção e realização das atividades do dia a dia. A 

causa mais provável que levou Manuel Uribe ao óbito é a de que:

a) o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos pode ter 

comprometido seus batimentos cardíacos, prejudicando o 

transporte de nutrientes e oxigênio para o fígado.

b) o aumento de peso no período compreendido entre 2007 e 

2014 comprometeu o bom funcionamento de alguns órgãos 

vitais.

c) como não conseguiu diminuir o peso, o aumento exagerado 

do tamanho do coração desencadeou a arritmia cardíaca e, 

consequentemente, a morte das células hepáticas.

d) por conta de seu rápido emagrecimento, apresentou morte 

das células hepáticas, dificultando o transporte de nutrien-

tes para outros órgãos.

e) embora tenha perdido cerca de 200 kg, não sobreviveu, 

pois a arritmia cardíaca foi a causa do ataque cardíaco, im-

possibilitando a reanimação do indivíduo.

Questão 9

Solos tropicais costumam apresentar carência de fósforo. 

Assim, uma adaptação comum em plantas dessas regiões é a 

associação com fungos micorrízicos, que crescem em suas raí-

zes, facilitando a absorção de água e nutrientes no solo em tro-

ca da matéria orgânica proveniente da fotossíntese das plantas.
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A imagem a seguir demonstra o crescimento de plantas em 
duas situações: à esquerda, na ausência da associação, em que 
as plantas não foram capazes de se desenvolver, e à direita, na 
presença da associação, em que as plantas se desenvolveram 
regularmente.

Com base no texto e na imagem apresentados, a interação des-
crita trata-se de:

a) inquilinismo, no qual uma espécie obtém abrigo em outra 
sem lhe causar prejuízo.

b) protocooperação, em que ambas as espécies são favoreci-
das de forma facultativa.

c) mutualismo, no qual ambas as espécies são favorecidas de 
forma obrigatória.

d) comensalismo, em que uma espécie obtém alimento sem 
prejudicar a outra envolvida.

e) parasitismo, em que um organismo se instala no hospedeiro 
para obtenção de alimentos.

Questão 10

No tratamento da água, uma das etapas é a desinfecção. Um 
agente desinfetante muito usado é o cloro gasoso, que é adi-
cionado diretamente à água. Os equilíbrios químicos seguintes 
estão envolvidos na dissolução desse gás:

A figura seguinte mostra a distribuição aproximada das con-
centrações das espécies químicas envolvidas nos equilíbrios an-
teriores em função do pH.

Como a melhor eficiência do processo ocorre quando a concen-
tração de íons hidróxidos é de 10–9 mol/L, depreende-se que:

a) o meio básico aumenta o potencial oxidante do cloro.
b) a melhor ação bactericida é observada em pH igual a 9.
c) a principal espécie responsável pela ação desinfetante é o C/O–.
d) a principal espécie responsável pela ação desinfetante é o 

HC/O. 
e) a ação desinfetante se dá por meio da capacidade redutora 

do cloro.

Questão 11

O efeito estufa é causado por gases presentes na atmosfera 
terrestre que absorvem determinados comprimentos de onda da 
radiação infravermelha emitida pelo planeta que, de outra forma, 
seriam irradiados para o espaço exterior. Qual das ações a se-
guir seria mais viável para minimizar o efeito acelerado do aque-
cimento global provocado pelas atividades antrópicas?
a) Redução do crescimento populacional e aumento da cons-

trução de hidrelétricas, pois 16% da eletricidade mundial é 
gerada por represas que giram turbinas.

b) Redução dos investimentos no uso de tecnologias voltadas 
para a captura e sequestro do carbono, pois o aquecimento 
global gera mudanças climáticas e distúrbios na natureza.

c) Reflorestamento maciço em áreas devastadas e consumo 
de produtos que não contenham CFCs (clorofluorcarbone-
tos).

d) Redução dos rebanhos bovinos e de plantações de arroz, 
grandes produtores de metano, o principal gás do aqueci-
mento estufa.

e) Aumento da produção de energia derivada de fontes alterna-
tivas, como gás xisto preso no subsolo e micro-organismos 
manipulados geneticamente.

Questão 12

A fotossensibilização é um processo em que as moléculas trans-
formam energia luminosa em reatividade química. O mais conhe-
cido produto desse processo é o chamado átomo reativo com elé-
tron desemparelhado. Altamente reativa, essa molécula, induzida 
pelo UV-A, pode também ter efeitos deletérios para as células.

BAPTISTA, Maurício S.; CHIARELLI NETO, Orlando. Fotobioquímica da pele. Ciência Hoje,

Rio de Janeiro, 20 abr. 2015. Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br>.

Acesso em: 11 jun. 2015.

Com relação às moléculas orgânicas expostas a esse tipo de 
radiação, pode-se afirmar que:

a) elas tendem a sofrer ionização  formando radical livre.
b) as cadeias carbônicas existentes formam carbocátions.
c) os radicais livres são muito estáveis, sendo, portanto, molé-

culas de baixa reatividade.
d) os raios ultravioletas estão situados no espectro visível e for-

mam carbânions orgânicos.
e) os radicais livres, muito reativos, podem ser formados pela 

cisão homolítica de compostos orgânicos.

Questão 13

TEXTO I

Aquecimento ameaça 25% de flora 
e fauna da América do Sul

Cerca de um quarto das espécies de animais da América do Sul, e 
16% de todas as espécies do planeta, podem acabar desaparecendo 
caso não haja um esforço sério para reduzir as emissões de gases 
causadores do aquecimento global neste século, devido à dificuldade 
que as espécies ameaçadas têm de achar um novo lar, quando, por 
causa do clima, sua região natal fica inóspita.

LOPES, R. J. Aquecimento ameaça 25% de flora e fauna da América do Sul.

Folha de S.Paulo, São Paulo, 1o maio 2015.

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 3 fev. 2016. (adaptado)
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TEXTO II

Em seu hábitat original, durante nove anos, foi observada a varia-

ção do número de indivíduos de uma espécie de insetos da ordem 

Lepidoptera, que encontrou barreiras naturais as quais impediam a 

migração da espécie para um novo hábitat potencialmente viável.

 

Os resultados da pesquisa são indicados no gráfico a seguir. A 

capacidade de suporte do ambiente é o número de indivíduos de 

uma espécie que ele pode manter.

A real capacidade de suporte do hábitat natural para os lepidóp-

teros é representada pela linha:

a) A, pois em nenhum ano a população de lepidópteros ultra-

passou a carga biótica máxima.

b) B, pois a população de lepidópteros cresce em condições 

ideais, isenta de resistência ambiental.

c) A, pois ilustra o crescimento esperado, uma vez que dobrou 

o número de indivíduos existentes no ano 1.

d) B, pois a população dos insetos apresentou um crescimento 

de acordo com o seu potencial biótico.

e) A, pois, no sétimo ano, a população ultrapassou a capacida-

de de suporte do ambiente, o que levou à sua extinção.

Questão 14

A glicerina é um composto atóxico que pode ser utilizado como 

matéria-prima para a produção de diversos produtos cosméticos. 

Por não ter sabor nem odor, a glicerina vem sendo usada como 

emoliente e umectante em diversos produtos cosméticos. 

Essas mesmas propriedades e a capacidade de ser higros-

cópica conferem elasticidade às fibras de tecidos e até evitam a 

quebra das fibras de tabaco na produção de cigarros. A estrutura 

da glicerina está representada a seguir.

O elevado poder umectante da glicerina que se liga às moléculas 

de água, promovendo hidratação acentuada, está relacionado à 

natureza da interação intermolecular do tipo:

a) íon-dipolo.

b) dipolo-dipolo.

c) covalente polar.

d) forças de London.

e) ligação de hidrogênio.

Questão 15

A quitosana é uma fibra formada por um aminopolissacarídio 

derivado da quitina, um polímero de ocorrência natural obtido 

a partir de exoesqueletos de crustáceos. Dentre as inúmeras 

características que distinguem quitina e quitosana dos demais 

polissacarídios, destacam-se a atividade antimicrobiana e os 

efeitos coagulantes, hipocolesterolêmicos e hipolipidêmicos. O 

processo de obtenção da quitosana a partir da quitina é repre-

sentado da seguinte forma:

O processo químico que caracteriza essa transformação é:

a) oxidação.

b) polimerização.

c) peptização.

d) desacetilação.

e) descarboxilação.
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Questão 16

Na seleção de substâncias que atuem no controle do mosquito 

Aedes, uma substância importantíssima é o metopreno. Ele atua 

na fase de desenvolvimento do mosquito, impedindo que seu ci-

clo seja concluído. Esse composto é um larvicida utilizado em 

larga escala. A estrutura do metopreno possui um grupamento 

éster conjugado com ligação dupla, um grupo metoxi ligado a um 

carbono terciário e cinco carbonos sp2.

De acordo com as características apresentadas no texto, a fór-

mula estrutural do metopreno é:

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
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Resoluções

01  C
O texto menciona que, ao friccionar os dedos molhados nas bor-
das de taças de vidro, são produzidos sons com as vibrações 
provocadas por elas. Essas vibrações fazem as taças entrarem 
em ressonância. Cada uma delas tem uma frequência de resso-
nância definida, que depende do tamanho de cada taça.

02  E
A alteração do nível de água na taça altera as condições de 
ressonância do cristal. A ressonância faz com que sejam produ-
zidos sons com as mais diversas frequências, dependendo do 
nível da água. 

03  D
Não há interferência pelo fato de as ondas serem de nature-
zas distintas: uma é mecânica (onda sonora produzida pelas 
palmas) e a outra é eletromagnética (luz emitida pelo canhão).

04  D
Ao tocar uma corda em determinada nota, ela fará o ar ao seu 
redor vibrar para propagar essa onda. Se a frequência emitida 
for a mesma de qualquer outra corda, esta vibrará também ao 
absorver a energia presente no ar. Esse fenômeno se chama 
ressonância.

05  E
Por meio da ressonância, a energia das micro-ondas é transfe-
rida para as moléculas de água dos alimentos, aquecendo-os 
e gerando seu cozimento.

06  D
A tinta das tatuagens é injetada na derme, tecido conjuntivo 
que não sofre renovações celulares constantes.

07  C
A inativação ou inibição da bomba de sódio e potássio pre-
sente na membrana basolateral resultará em acúmulo de íons 
sódio no meio intracelular e, com isso, haverá interrupção do 
transporte de sódio e glicose através da membrana apical.

08  A
O depósito de gordura nos vasos sanguíneos forma o atero-
ma, uma placa de gordura que pode prejudicar a passagem do 
fluxo sanguíneo. Essa obstrução pode gerar dificuldades nos 
batimentos do coração (que podem se tornar acelerados, len-
tos ou irregulares), fator que dificulta o transporte de nutrientes 
e gases para diversas regiões do organismo.

1. C  2. E 3. D 4. D 5. E 6. D

7. C  8. A 9. C 10. D 11. C 12. E

13. E  14. E 15. D 16. D

Gabarito 09  C
A associação descrita é de mutualismo, fundamental para a 
sobrevivência das plantas, que, de acordo com a imagem, 
têm seu crescimento limitado sem a presença dos fungos, os 
quais, por sua vez, são heterótrofos, dependendo, assim, da 
matéria orgânica produzida pelas plantas.

10  D
Quando a concentração de íons hidróxidos é de 10–9 mol/L, o 
pOH é 9, ou seja, pH igual a 5. Nessa faixa de pH, a espécie 
química que prevalece é o HC/O, sendo ela a principal respon-
sável pela ação desinfetante.

11  C
Os gases atmosféricos, como o vapor de água, o gás carbônico, 
o metano, entre outros, absorvem radiação infravermelha, irra-
diando-a em diversas direções, inclusive de volta para a super-
fície terrestre, que se aquece. Assim, a atmosfera terrestre fica 
composta por gases essenciais à vida, como o CO2, por se tratar 
de um dos reagentes do processo fotossintético. Algumas solu-
ções para o problema são a criação de áreas verdes em centros 
urbanos, o reflorestamento de áreas desmatadas, o estímulo ao 
uso de transportes coletivos e de formas de energia renováveis 
menos poluentes. Cerca de 16% da eletricidade mundial é ge-
rada por hidrelétricas. No Brasil, estas respondem por 66% da 
energia elétrica produzida. As hidrelétricas funcionam com uma 
represa abastecendo e girando turbinas. A energia desse movi-
mento é transformada em eletricidade.

12  E
Os compostos orgânicos, quando expostos à radiação, ten-
dem a sofrer cisões (quebras) em suas ligações, logo, no pro-
cesso citado, haverá cisão homolítica e, consequentemente, a 
formação de radicais livres. Veja o exemplo:

13  E
No sétimo ano, a população de lepidópteros ultrapassou a ca-
pacidade suporte do ambiente (limite A), o que levou à mortan-
dade excessiva e à sua extinção.

14  E
A glicerina apresenta grupos hidroxila (–OH) que permitem 
promover interações intermoleculares do tipo ligação de hidro-
gênio com as moléculas de água.

15  D
A transformação da quitina em quitosana ocorre por meio da 
retirada do grupo acetil (CH3 — CO —). Tal fenômeno recebe 
o nome de desacetilação.

16  D
Esta é a única estrutura com todas as características citadas 
no texto.


