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FASCÍCULO 8

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Olá, estudante!

	 Chegou	a	hora	de	retomar	o	estudo	da	área	de	Ciências	da	Natureza.	Assim	como	fizemos	no	primeiro,	aqui	
também	nos	aprofundaremos	pelas	abordagens	em	Biologia,	Física	e	Química,	seguindo	as	ocorrências	apontadas	no	
Raio x do ENEM.

	 Em	Biologia,	as	áreas	de	histologia	e	fisiologia,	juntas,	contemplam	11,2%	das	questões	dos	últimos	dez	anos	de	
ENEM.	Em	seguida,	vem	Biotecnologia,	com	8%.	Física	traz	Eletricidade	e	Energia	com	destaque,	25,9%.	E	Química	e	
apresenta	24%	de	suas	questões	com	situações-problema	que	abordam	a	Química	Geral.	

	 No	próximo	capítulo	dedicado	à	área,	vamos	estudar	os	próximos	assuntos	que	se	destacam.	

Bons	estudos!	
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Questão 1

O	sistema	de	iluminação	de	um	consultório	médico	é	compos-
to	por	seis	lâmpadas	idênticas.	O	esquema	do	circuito	elétrico	
desse	sistema	está	representado	a	seguir.

Ao	 ser	 feita	 uma	 reforma	 no	 consultório,	 foram	 colocadas	
mais	três	lâmpadas	idênticas	às	outras	para	melhorar	a	ilumina-
ção,	ficando	o	circuito	com	a	seguinte	configuração:

Após	a	reforma,	as	lâmpadas	ficam	ligadas	pelo	mesmo	tempo	
diário	que	ficavam	anteriormente.	Com	relação	à	configuração	
anterior	de	seis	lâmpadas,	o	consumo	de	energia	elétrica,	após	
a	reforma,	é

a) 33%	menor.
b)	 66%	menor.
c)	 33%	maior.
d)	 50%	maior.
e)	 66%	maior.

Questão 2

[...]	o	Comitê	Rio	2016	explicou	o	motivo	de	a	água	das	pis-
cinas	 usadas	 para	 saltos	 ornamentais,	 polo	 aquático	 e	 nado	
sincronizado	terem	mudado	para	a	cor	verde.	De	acordo	com	
o	diretor	de	instalações,	o	despejo	indevido	de	80	litros	de	pe-
róxido	de	hidrogênio	deu	início	ao	problema.	O	produto	elimina	
a	matéria	orgânica,	deixando	a	água	livre	de	bactérias	e	fungos	
nocivos

LSIQUEIRA,	Felipe;	ROTSTEIN,	Gustavo.	Despejo	indevido	de	produto	causou	água	verde	em	
piscinas,	diz	Rio	2016.	Globo	Esporte,	Rio	de	Janeiro,	13	ago.	2016.	Disponível	em:	<http://glo-

boesporte.globo.com>.	Acesso	em:	20	set.	2016.
.

A	fórmula	química	do	produto	responsável	pela	mudança	na	cor	
da	água	e	a	classificação	da	mistura	resultante	da	adição	desse	
produto	à	água	são,	respectivamente,

a)	 H2O2	e	mistura	heterogênea.	
b) H2O	e	mistura	heterogênea.	
c)	 H2O2	e	mistura	homogênea.	
d) HO2	e	mistura	heterogênea.
e) H2O	e	mistura	homogênea.

 Questão 3

Quando	 um	 ginasta	 olímpico	 se	 prepara	 para	 fazer	 a	 sua	
apresentação,	 é	 comum	 observarmos	 que	 ele	 coloca	 um	 pó	
branco	nas	mãos.	Os	pós	brancos	são	o	carbonato	de	magné-
sio	ou	o	carbonato	de	cálcio,	que	aumentam	a	aderência	das	
mãos	aos	aparelhos,	 facilitando	os	movimentos	e	evitando	os	
deslizes	causados	pelas	mãos	umedecidas	de	suor.

BORGES,	Wanja.	10	temas	relacionados	com	as	Olimpíadas	que	podem	cair	no	Enem.	
Brasil	Escola,	10	ago.	2016.	Disponível	em:	<http://brasilescola.uol.com.br>.	

Acesso	em:	21	set.	2016.	(adaptado)	

As	fórmulas	químicas	dos	sais	citados	no	texto	são,	respectiva-
mente,

a) MgCO2 e CaCO3. 
b) MgCO3 e CaCO2. 
c) MgCO3 e CaCO3. 
d) MgCO2	e	Ca2CO3. 
e) Mg2CO3	e	Ca2CO3.

Questão 4

A	água-régia,	mistura	formada	pelos	ácidos	clorídrico	e	nítrico,	
é	capaz	de	atacar	o	ouro	por	meio	de	um	processo	reacional.	
Porém,	o	contato	isolado	de	um	desses	ácidos	com	o	ouro	não	
resulta	em	reação,	o	que	caracteriza	que	cada	ácido	possui	um	
papel	específico	durante	a	seguinte	reação:

Au(s)	+	4	HCl(aq) + HNO3(aq)	→	H[AuCl4](aq) + NO(g)	+	2	H2O(l)

Nessa	reação,	o	papel	do	ácido	nítrico	é	atuar	como	agente

a) complexante.
b) emulsificante.
c) oxidante.
d) redutor.
e)	 sequestrante.

Questão 5

Um	engenheiro	fabricou	um	aquecedor	elétrico	caseiro	que	é	
ligado	na	tensão	elétrica	de	220	V.	Para	isso,	ele	aplicou	essa	
tensão	a	um	resistor	 formado	por	um	fio	condutor	de	 formato	
cilíndrico,	com	seção	 transversal	de	área	A	e	comprimento	L.	
Quando	 ligava	o	aparelho	na	rede	elétrica,	a	corrente	elétrica	
passava	pela	seção	transversal	do	fio,	aquecendo-o.	O	enge-
nheiro	escolheu	o	material	do	fio	de	maneira	que	ele	não	derre-
tesse	com	a	passagem	da	corrente.	Ao	ver	esse	aparelho,	um	
amigo	se	 interessou	e	pediu	ao	engenheiro	que	fizesse	outro	
igual	para	ele,	alertando-o	que	a	 tensão	elétrica	em	sua	 resi-
dência	era	de	110	V

Considerando	a	tensão	elétrica	de	110	V,	para	que	esse	enge-
nheiro	 consiga	projetar	um	segundo	aparelho	que	aqueça	da	
mesma	maneira	que	o	primeiro,	ele	deve	utilizar	um	fio	condutor	
do mesmo material, com

a) um	quarto	do	comprimento	L	e	mesma	área	da	seção	trans-
versal A. 

b) metade	do	comprimento	L	e	mesma	área	da	seção	trans-
versal A. 

c) o	mesmo	 comprimento	 L	 e	 um	 quarto	 da	 área	 da	 seção	
transversal A. 

d) o	 dobro	 do	 comprimento	 L	 e	 o	 dobro	 da	 área	 da	 seção	
transversal A. 

e) o	dobro	do	comprimento	L	e	a	mesma	área	da	seção	trans-
versal A. 
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Questão 6

O	índice	de	massa	corpórea	(IMC)	é	um	método	rápido	que	
tem	sido	utilizado	como	um	parâmetro	de	atualização	para	veri-
ficar	se	um	indivíduo	está	abaixo	do	peso	ideal,	acima	do	peso	
ideal,	 com	o	peso	 ideal	 ou	obeso,	 de	acordo	 com	a	 tabela	a	
seguir

O	cálculo	é	 feito	ao	dividir	a	massa	(kg)	de	uma	pessoa	pela	
altura	(m)	elevada	ao	quadrado.	Assim,	se	um	indivíduo	tem	55	
kg	e	mede	1,60	m,	ele,	independentemente	do	sexo,	está	

a)	 abaixo	do	peso	ideal,	devendo	se	preocupar	com	a	quan-
tidade	de	quilocalorias	que	deve	ingerir	por	dia.

b) obeso,	 com	 IMC	 igual	 a	 34,37,	 devendo	 se	 submeter	 a	
uma	cirurgia	de	redução	do	estômago.

c) acima	do	peso	ideal,	devendo	evitar	a	ingestão	de	gordu-
ras,	pois	estas	impedem	a	absorção	de	vitaminas	A	e	K.	

d) dentro	do	peso	ideal,	pois	o	seu	IMC	é	de	21,48,	o	que	su-
gere	que	ingere	o	necessário	para	o	metabolismo	normal.	

e)	 um	pouco	acima	do	peso,	com	uma	espessa	camada	de	
tecido	adiposo	junto	à	pele,	que	auxilia	na	manutenção	da	
temperatura	corporal.

Questão 7

Os	umectantes	são	substâncias	higroscópicas	que	têm	a	pro-
priedade	de	reter	água	na	pele	e	nos	produtos	cosméticos.	Al-
gumas	das	características	de	um	umectante	ideal	para	uso	em	
emulsões	cosméticas	são:
• pouca	interferência	na	acidez	ou	em	outras	características	

físicas	da	formulação;	
• elevada	capacidade	de	retenção	de	água;	
• baixa	viscosidade;	
• baixa	volatilidade;	
• baixa toxicidade. 

PEDRO,	Ricardo.	Umectantes.	H&C.	Disponível	em:	<http://www.revistahec.com.br>.	
Acesso	em:	27	set.	2016.	(adaptado)

Dos	 compostos	 relacionados	 a	 seguir,	 aquele	 que	 apresenta	
melhor	ação	umectante	é:

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Questão 8

No	dia	5	de	agosto	de	2016,	tiveram	início	os	Jogos	Olímpi-

cos	Rio	2016.	Um	dos	momentos	mais	marcantes	da	cerimônia	

de	abertura	foi	o	acendimento	da	pira	olímpica.	Ela	possui	como	

um	de	seus	combustíveis	o	gás	butano,	e	foi	apagada	no	dia	21	

do mesmo mês.

Reação de combustão do butano:

Dados:	massas	molares	(g/mol):	C	=	12;	H	=	1;	O	=	16;	volume	

molar	nas	CNTP	=	22,4	L/mol.	

Supondo	que,	por	dia,	foram	queimados	cerca	de	22	g	de	bu-

tano	e	admitindo	as	condições	normais	de	temperatura	e	pres-

são,	durante	o	período	em	que	a	pira	olímpica	ficou	acesa,	o	

volume	de	gás	carbônico	produzido	na	queima	desse	combus-

tível	foi	de,	aproximadamente,

a) 34,0	L.	

b) 135,9	L.	

c) 543,8	L.	

d) 713,7	L.	

e) 1	068,1	L.	
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Questão 9

Um	engenheiro	está	fazendo	a	instalação	elétrica	de	uma	re-
sidência	cujos	moradores	possuem	alguns	aparelhos	que	fun-
cionam	na	tensão	de	110	V	e	outros,	em	220	V.	Ao	fazer	a	ins-
talação	da	lavanderia	e	da	cozinha,	ele	deve	deixar	a	tensão	de	
funcionamento	de	uma	máquina	de	lavar	e	de	uma	cafeteira	em	
110	V	e	a	de	uma	geladeira	em	220	V.	

Considerando	que	os	símbolos	M , G e C	representam,	respec-
tivamente,	as	tomadas	da	máquina	de	lavar,	da	geladeira	e	da	
cafeteira,	 qual	 circuito	 o	 engenheiro	 deve	montar	 na	 cozinha	
dessa residência?

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Questão 10

No	imaginário	popular,	os	moluscos	podem	ser	considerados	
animais	 lentos,	ou	pouco	ativos.	Por	 isso,	 chamar	alguém	de	
“lesma”	pode	significar	que	a	pessoa	é	lenta	e	preguiçosa.	No	
entanto, os Cephalopoda	 podem	se	descolar	 em	velocidades	
impressionantes	e	 ter	hábitos	mais	ativos,	 como	é	o	caso	da	
lula-de-humboldt,	por	exemplo,	que	pode	atingir	velocidades	de	
até	24	km/h.	

Diferenciando-se	 das	 outras	 classes	 de	moluscos,	 a	 caracte-
rística	fisiológica	que	permite	que	os	cefalópodes	sejam	mais	
ativos é decorrente da

a) ausência da rádula. 
b) ausência de conchas. 
c) presença	de	ctenídios.	

d)	 distribuição	da	massa	visceral.	
e) presença	de	sistema	circulatório	fechado.

Questão 11 

Os	rins	são	os	órgãos	do	sistema	urinário	responsáveis	pela	
maior	parte	das	atividades	 relacionadas	a	esse	sistema,	des-
tacando-se	 a	manutenção	 do	 balanço	 homeostático	 de	 água	
e	eletrólitos	e	a	eliminação	de	substâncias	hidrossolúveis,	 re-
sultantes	do	metabolismo	ou	da	biotransformação.	Em	sua	es-
trutura,	cada	 rim	apresenta	unidades	 funcionais	denominadas	
néfrons,	e	por	meio	da	atividade	dessas	estruturas	ocorre	for-
mação	de	urina.”

Considerando	a	morfofisiologia	dos	rins,	verifica-se	que	a	ativi-
dade renal

a) atua	de	forma	extrínseca	no	corpo,	sendo	responsável	pela	
formação	da	urina.	

b) elimina	os	produtos	procedentes	do	meio	externo,	mas	não	
do meio interno. 

c) tem	fundamental	importância	para	a	manutenção	do	equilí-
brio	hidroeletrolítico.	

d) possui	como	função	exclusiva	a	eliminação	dos	resíduos	do	
metabolismo. 

e) age	na	síntese	de	substâncias,	mas	não	tem	relação	com	a	
homeostasia	corporal

Questão 12

No	coração,	existe	uma	hierarquia	de	automatismo	do	tecido	
cardíaco,	com	diversas	células	com	capacidade	de	despolariza-
ção.	O	nó	sinusal	atua	como	marca-passo,	pois	apresenta	maior	
frequência	de	despolarização	em	um	determinado	período.	Ele	
gera	potencial	de	ação	que	se	transmite	ao	longo	do	sistema	de	
condução	e	ativa	todo	o	miocárdio	de	maneira	uniforme,	inicial-
mente	estimulando	o	átrio,	para	finalmente	promover	a	ativação	
ventricular.

BODANESE,	Luiz	C.	Arritmias	cardíacas:	fisiologia	do	sistema	de	condução	cardíaco.	8	set.	2015.	
Disponível	em:	<http://www3.pucrs.br>.	Acesso	em:	8	fev.	2017.	(adaptado)	

Com	base	no	texto	anterior,	a	despolarização	do	nó	sinusal

a) ativa	os	átrios	e	não	atua	sobre	os	ventrículos.	
b) estimula	o	átrio	e	os	ventrículos,	simultaneamente.	
c) estimula	os	ventrículos,	não	atuando	sobre	os	átrios.	
d) ativa	inicialmente	os	ventrículos	e	posteriormente	os	átrios.	
e) determina	a	ativação	de	átrios	e,	posteriormente,	de	ventrí-

culos. 

Questão 13 

A	Fundação	Oswaldo	Cruz	(Fiocruz)	dará	início	aos	estudos	
clínicos	 de	 fase	 II	 da	 vacina	 brasileira	 para	 esquistossomose,	
chamada	de	Vacina	Sm14.	 [...]	Uma	das	doenças	parasitárias	
mais	devastadoras	socioeconomicamente,	atrás	apenas	da	ma-
lária,	a	esquistossomose	 infecta	mais	de	200	milhões	de	pes-
soas,	essencialmente	em	países	pobres.	[...]	a	vacina	foi	produzi-
da	a	partir	de	um	antígeno	–	substância	que	estimula	a	produção	
de	anticorpos,	evitando	que	o	parasita	causador	da	doença	se	
instale	no	organismo	ou	que	lhe	cause	danos.	Foi	utilizada	a	pro-
teína	Sm14,	sintetizada	a	partir	do	Schistosoma mansoni, verme 
causador	da	esquistossomose	na	América	Latina	e	na	África

FIOCRUZ	anuncia	nova	fase	de	vacina	para	esquistossomose.	Fiocruz.	26	ago.	2016.	Disponível	

em:	<https://agencia.fiocruz.br>.	Acesso	em:	8	fev.	2017.	(adaptado)
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Entre	outras	vantagens,	a	produção	de	uma	vacina	contra	a	es-
quistossomose	representa	um(a)

a) medida	pouco	eficaz,	pois	o	controle	do	hospedeiro	inter-
mediário	é	o	mais	eficiente.	

b) fase	importante	da	vida	das	metacercárias,	etapa	em	que	
o	parasita	completa	seu	desenvolvimento	nos	seres	hu-
manos. 

c) alternativa	para	a	melhoria	da	qualidade	de	vida	das	pes-
soas	afetadas	por	essa	doença,	que	não	possui	tratamen-
to medicamentoso. 

d) benefício	econômico	para	os	países	em	desenvolvimento,	
que	sofrem	com	a	escassez	de	recursos	e	de	profissio-
nais	de	saúde.	

e) avanço	no	enfrentamento	da	parasitose,	que	é	transmiti-
da	pela	ingestão	de	ovos	infectantes,	procedentes	de	ali-
mentos contaminados. 

Questão 14 

Pesquisadores	 se	 mostram	 otimistas	 para	 a	 produção	 em	
curto	 prazo	de	uma	vacina	eficaz	 contra	 o	zika	 vírus.	 “Tenho	
certeza	de	que	vai	funcionar.	Estou	falando	isso	de	forma	con-
creta,	em	um	tempo	menor	do	que	o	previsto.”	A	afirmação	é	do	
diretor	 do	 Instituto	Evandro	Chagas,	Pedro	Vasconcelos,	 que	
coordena	a	equipe	paraense	que	trabalha	para	desenvolver	a	
vacina contra o zika vírus.	Segundo	ele,	as	doses	estarão	pron-
tas	para	os	 testes	 clínicos	em	humanos	até	 fevereiro	do	ano	
que	vem.	Vasconcelos	ressalta	que,	ao	contrário	na	epidemia	
de	outras	doenças	 transmitidas	pelo	mosquito	Aedes aegypti, 
como a dengue, no caso do zika, o desenvolvimento de uma 
vacina	é	menos	complexo.
ENTENDA	as	fases	de	testes	e	como	funcionará	a	vacina	contra	o	zika.	Portal	Brasil,	31	maio	2016.	

Disponível	em:	<http://www.brasil.gov.br>.	Acesso	em:	6	fev.	2017.	(adaptado)

A	possibilidade	de	se	criar	uma	vacina	contra	o	zika	é	atribuída	
ao	fato	de	que	o	vírus

a) possui	envelope	viral.	
b) sofre	pouca	variabilidade	genética.	
c) apresenta	metabolismo	menos	eficiente.	
d) possui	material	genético	apenas	na	forma	de	DNA.	
e) tem	menor	capacidade	de	indução	da	resposta	imunológica

Questão 15

Resultados	iniciais	mostram	que	um	novo	fármaco	tem	ação	
para	estancar	a	dor	semelhante	à	morfina.	No	momento,	a	mo-
lécula	 responde	pela	sigla	PZM21,	 relatada	em	pesquisa	com	
testes,	do	grupo	Brian	Shoichet,	da	Universidade	da	Califórnia,	
com resultados divulgados na revista Nature.	A	nova	esperança	
quanto	à	dor	é	um	analgésico	tão	potente	quanto	a	morfina,	mas	
com	a	vantagem	de	não	agir	no	sistema	dopaminérgico.	

BIOQUÍMICA:	nova	morfina.	Ciência	Hoje.	ed.	340,	v.	57,	set.	2016.

A	vantagem	fisiológica	do	novo	fármaco	em	relação	à	morfina	
na	prática	de	analgesia	é	o(a)

a) efeito	antinociceptivo	mais	intenso.	
b) redução	dos	riscos	de	dependência.	
c) diminuição	da	frequência	respiratória.	
d)	 manutenção	do	efeito	por	períodos	prolongados.	
e) estimulação	do	sistema	de	recompensa	do	telencéfalo

Questão 16

Uma	pessoa	 irá	 trocar	a	 sua	 televisão	e	o	 seu	aparelho	de	
som	por	um	computador.	O	propósito	dessa	troca	é	a	diminui-
ção	do	consumo	de	energia	elétrica.	A	 tabela	a	seguir	mostra	
a	potência	elétrica	dissipada	por	cada	aparelho	e	o	seu	tempo	
estimado	de	utilização.

O	custo	do	kWh	na	cidade	dessa	pessoa	é	de	R$	0,80.	Após	30	
dias,	a	troca	de	aparelhos	realizada	irá	gerar	uma	economia	de	

a) R$	0,60.	
b) R$	2,64.	
c) R$	3,60.	
d) R$	5,04.	
e) R$	7,92

Questão 17

Em	uma	determinada	loja,	há	cinco	marcas	de	secadores	de	
cabelos	que	apresentam	distintas	potências	máximas,	confor-
me	apresentado	na	tabela	a	seguir.

Uma	mulher	deseja	comprar	um	secador	de	máxima	potência,	
sem,	contudo,	causar	superaquecimento	ou	queima	do	aparelho,	
pois	as	tomadas	de	sua	residência	apresentam	tensão	de	110	V	
e	suportam	uma	corrente	com	intensidade	máxima	de	17	A.

Sabendo	que	essa	mulher	irá	utilizar	o	aparelho	em	sua	potên-
cia	máxima,	ela	deverá	comprar	o	secador	da	marca

a) 1
b) 2.
c) 3.
d)	 4.
e) 5.
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1. D  10. E

2. C   11. C

3. C   12. E

4. C   13. D

5. A   14. B

6. D  15. B

7. B   16. D

8. C   17. C

9. E   18. E

Resoluções
01  D
Seja	R	a	resistência	de	cada	 lâmpada.	Antes	da	reforma,	a	
resistência	equivalente	do	sistema	é	dada	por:	Req	=	3R/2,	
pois	há	dois	ramos	em	paralelo,	cada	um	com	três	lâmpadas.	
Assim,	a	potência	elétrica	dissipada	antes	da	reforma	é:

Após	a	reforma,	a	nova	resistência	elétrica	equivalente	do	sis-
tema	é	dada	por:

Comparando	as	potências	dissipadas	antes	e	depois,	tem-se:

Isso	 significa	 que	 houve	 um	 aumento	 de	 50%	 na	 potência	
elétrica	dissipada.	Sendo	E	=	P	·	t,	como	os	tempos	de	funcio-
namento	das	lâmpadas	antes	e	depois	da	reforma	são	iguais,	
conclui-se	que	houve	um	aumento	de	50%	no	consumo	de	
energia elétrica.

02  C
A	fórmula	química	do	peróxido	de	hidrogênio	(água	oxigena-
da)	é	H2O2,	resultando	em	uma	mistura	homogênea	quando	
adicionado em água.

03  C
O	carbonato	de	magnésio	apresenta	os	íons	Mg²+	e	CO3²–,	
originando o sal MgCO3.	Já	o	carbonato	de	cálcio	apresenta	
os	íons	Ca²+	e	CO3²–,	originando	o	sal	CaCO3.

04  C
Observe	a	variação	de	Nox	do	ouro	e	do	nitrogênio	na	reação	
apresentada:

O	Nox	do	ouro	sofre	uma	variação	de	0	para	+3,	caracteri-
zando	uma	oxidação,	e	sendo	o	Au	agente	redutor.	O	Nox	do	
nitrogênio	sofre	uma	variação	de	+5	para	+2,	caracterizando	
uma	redução,	e	sendo	o	HNO3 agente oxidante.

05  A
Para	que	o	aquecimento	nos	dois	aparelhos	seja	o	mesmo,	
a	potência	elétrica	dissipada	pelo	resistor	deve	ser	a	mesma	
em cada um deles. Pela Segunda Lei de Ohm, a resistência 
elétrica	do	resistor	é	dada	pela	fórmula	R	=	p			L/A,	em	que	ρ	
é a resistividade elétrica do material. 
A	potência	elétrica	dissipada	pelo	resistor	é	dada	por:

Como	se	deseja	que	os	dois	aparelhos	dissipem	a	mesma	
potência	elétrica,	tem-se:

Gabarito

Questão 18

Abrahim	Hassan	é	o	primeiro	bebê	do	mundo	a	nascer	a	par-

tir	da	combinação	do	DNA	de	três	pessoas.	[...]	A	mãe	tem	um	

distúrbio	genético	fatal	denominado	síndrome	de	Leigh,	que	da-

nifica	o	sistema	nervoso	em	desenvolvimento,	levando	à	perda	

progressiva	das	habilidades	psicomotoras,	resultando	em	morte	

em	poucos	anos,	em	geral,	provocada	por	falência	respiratória

CASTRO,	Fábio	de.	Nasce	primeiro	bebê	gerado	com	DNA	de	3	pessoas,	dizem	médicos.	O	Esta-

do	de	S.	Paulo.	Seção	Ciência.	27	set.	2016.	Disponível	em:	<http://estadao.com.br>.	

Acesso	em:	6	jun.	2017.	(adaptado)	

Os	genes	do	distúrbio	citado	no	 texto	estão	no	DNA	mitocon-

drial.	Os	médicos	utilizaram	o	método	de	transferência	mitocon-

drial,	no	qual	o	núcleo	do	óvulo	da	mãe	foi	inserido	no	óvulo	de	

uma	doadora	saudável,	cujo	núcleo	foi	removido.	O	óvulo	então	

foi	fertilizado	com	espermatozoide	do	marido	e	em	seguida	im-

plantado	na	mãe.	A	finalidade	da	técnica	descrita	no	texto	é:

a) criar	novas	formas	de	vida	com	características	que	são	de	

interesse da sociedade. 

b) sequenciar	o	genoma	humano	utilizando	material	genético	

de	populações	de	diferentes	etnias.	

c) decifrar	o	código	genético	humano	 ratificando	o	papel	do	

DNA	como	responsável	pela	expressão	gênica.	

d)	 detectar	distúrbios	genéticos	por	meio	da	análise	cariotípi-

ca	de	células	fetais	extraídas	do	líquido	amniótico.	

e) reduzir	a	probabilidade	de	filhos	com	doenças	hereditárias,	

advindas	de	progenitores	com	distúrbios	genéticos.
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Assim,	a	razão	entre	a	área	da	seção	transversal	e	o	compri-
mento	do	fio	sob	a	tensão	de	110	V	deve	ser	o	quádruplo	da	
mesma	razão	sob	a	tensão	de	220	V.	Entre	as	alternativas,	a	
única	em	que	essa	condição	é	satisfeita	é	a	que	considera	L’	
=	L/4	e	A’	=	A.

06  D
De	acordo	com	o	cálculo,	o	indivíduo	terá	um	IMC	de	21,48,	o	
que	tanto	para	mulheres	quanto	para	homens	caracteriza-se	
como	peso	ideal.

07  B
A	glicerina	é	o	componente	mais	adequado	para	ser	utiliza-
do	como	umectante,	pois,	sendo	um	álcool,	apresenta	baixo	
caráter	ácido	e	possibilidade	de	formação	de	ligações	de	hi-
drogênio	por	meio	de	suas	três	hidroxilas	(OH).	Além	disso,	
não	é	um	composto	volátil,	já	que	possui	alta	temperatura	de	
ebulição.

08  C
Massa	de	butano	consumida	no	período	em	que	a	pira	ficou	
acesa:

Volume	de	CO2	liberado	no	período	de	16	dias:

09  E
A	diferença	de	potencial	elétrico	(d.d.p.)	nos	terminais	das	to-
madas	M	e	C	deve	ser	igual	a	110	V.	Nesse	caso,	para	cada	
uma delas, um de seus terminais deve estar ligado no neutro 
e	o	outro	terminal	deve	estar	ligado	na	tensão	de	+110	V	ou	
–110	V,	de	modo	que	a	d.d.p.	tenha	módulo	igual	a	110	V.	Já	
a	tomada	G	,	por	funcionar	em	220	V,	deve	ter	um	dos	seus	
terminais	na	tensão	de	+110	V,	e	o	outro,	na	tensão	de	–110	
V,	de	modo	que	a	d.d.p.	seja	igual	a	220	V.

10  E

O	sistema	circulatório	fechado	é	característico	dos	cefalópo-
des	e	os	diferencia	de	outros	grupos	que	possuem	sistema	
circulatório	 aberto.	 Essa	 característica	 promove	 transporte	
mais	eficiente	de	gases	e,	portanto,	possibilita	hábitos	mais	
ativos	a	este	grupo.

11  C
A	atividade	renal,	por	meio	da	filtração	glomerular,	da	reab-
sorção	tubular	e	da	secreção,	determina	a	eliminação	de	re-
síduos	do	metabolismo	e	de	produtos	exógenos,	além	de	ser	
fundamental	para	o	equilíbrio	hidroeletrolítico.

12  E
Devido	às	suas	peculiaridades	funcionais,	as	arqueobactérias	
possuem	 características	 metabólicas	 que	 as	 assemelham	
aos eucariotos.

13  D
A	vacina	 terá	 um	efeito	 econômico	 positivo	 para	 os	 países	
associados	à	miséria,	pois	a	esquistossomose	compromete	a	
mão	de	obra	produtiva.

14  B
A	dificuldade	na	produção	de	uma	vacina	contra	determina-
do	 vírus	 está	 vinculada	à	 variabilidade	genética	 decorren-
te	da	frequência	de	mutações	dos	vírus.	Como	o	zika	vírus	
possui	baixa	taxa	de	mutações	(quando	comparado	à	den-
gue	e	à	chikungunya),	os	cientistas	estão	confiantes	quanto	
à	produção	de	uma	vacina	contra	o	zika.

15  B
A	morfina	é	um	analgésico	da	 família	dos	opiáceos	e	pode	
causar	dependência.	Parte	desse	efeito	está	vinculado	à	 li-
beração	 de	 dopamina	 no	 cérebro,	 causando	 sensações	 de	
prazer	e	 satisfação.	O	 texto	afirma	que	o	novo	 fármaco	se	
diferencia	da	morfina	por	não	afetar	o	sistema	dopaminérgico,	
logo	assume	vantagem	na	redução	dos	riscos	de	dependên-
cia.

16  D
Calculando	a	energia	elétrica	dissipada	diariamente	por	cada	
aparelho:

Calculando	a	economia	de	energia	após	30	dias:

Calculando	a	economia	em	R$	devido	à	diminuição	do	consu-
mo	de	energia	após	30	dias:	
Economia	=	6,3	·	0,8	=	R$	5,04

17  C
O	secador	 da	marca	 3	 fornece	 uma	 potência	 de	 1	 800	W.	
Observa-se	a	fórmula:	P	=	V	·	 i	⇒ P	=	110	·	17	=	1	870	W.	
Assim,	a	potência	máxima	suportada	pela	tomada	seria	de	1	
870	W.	Entre	as	alternativas,	1	800	W	é	a	maior	potência	que	
a	tomada	suportaria.

18  E
O	objetivo	da	técnica	descrita	na	questão	é	evitar	que	o	filho	
receba	de	sua	mãe	as	mitocôndrias	portadoras	do	distúrbio	
genético	fatal	(síndrome	de	Leigh).	Durante	a	fecundação,	o	
óvulo	fornece,	além	do	material	genético,	todo	o	conteúdo	do	
citoplasma,	incluindo	as	mitocôndrias.	Ao	utilizar	uma	doado-
ra	com	mitocôndrias	normais,	a	 técnica	evita	a	 transmissão	
da	doença	hereditária	para	o	feto..


