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FASCÍCULO 16

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Olá, estudante!

 No último fascículo do Projeto ENEM 2019 voltado para a área de Ciências da Natureza, vamos continuar estu-
dando os conteúdos que mais são abordados no Exame. Evolução é um ramo da Biologia que tem destaque na prova. 
Como o ENEM busca trazer situações-problemas que se relacionam ao dia a dia do aluno, em Química isso é repre-
sentado pela importância dada a questões ambientais e sua relação com a área; 11,6% relacionam meio ambiente e 
Química. Física segue trazendo conteúdos bem conhecidos dos alunos: Termologia (15,5%) e Ótica (8,3%).

 Este é o último fascículo da área. O próximo trará uma revisão de todas as áreas e suas disciplinas. Aproveite a 
lógica da abordagem dos conteúdos, os exemplos aqui trazidos e faça uma boa prova!

Bons estudos! 
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Questão 1

Fornos solares são aparelhos que ajudam no cozimento de 
alimentos em regiões bastante ensolaradas e com escassez de 
outros recursos, como energia elétrica ou matéria-prima para 
combustão. Para auxiliar moradores de uma região afastada, 
em um vilarejo, uma entidade construiu um forno solar simples, 
utilizando uma caixa de madeira sem tampa com uma panela 
pintada de preto em seu interior, conforme mostrado a seguir.

Para maximizar o rendimento desse forno solar, no que se refere 
à rapidez e à intensidade do aquecimento da panela em seu inte-
rior, pode-se

a) cobrir as paredes internas da caixa com papel laminado e 
fechá-la com uma tampa de vidro. 

b) cobrir as paredes externas da caixa com papel laminado e 
pintá-la internamente de preto. 

c) pintar as paredes internas da caixa de preto e cobrir a pa-
nela com papel laminado. 

d) pintar as paredes externas da caixa de preto e tampá la 
com papel laminado. 

e) cobrir a panela com papel laminado e fechar a caixa com 
uma tampa de vidro

Questão 2

No processo evolutivo descrito por Darwin, a teoria de La-
marck foi refutada e, com tempo, foi estabelecido que mudanças 
adquiridas em nível macro de células somáticas não podem ser 
passadas à prole. Entretanto, há algumas situações que contra-
dizem essa afirmação. No auge da Segunda Guerra Mundial, as 
tropas nazistas bloquearam os suprimentos de comida e com-
bustível para a Holanda, levando a um episódio de fome. Muitos 
bebês nascidos neste período sofreram efeitos em longo prazo, 
incluindo alta incidência de doenças no coração, obesidade, in-
tolerância à glicose e obstrução das vias respiratórias; para os 
geneticistas tradicionais, o trauma havia afetado a expressão 
gênica desses bebês quando ainda estavam no útero. Porém, 
os cientistas notaram que estes efeitos não se limitaram a um 
bebê ou a uma geração, mas mesmo após a guerra em períodos 
de abundância de alimentos. Observações como essas abriram 
campo para uma área inovadora: a epigenética, onde transfor-
mações nas expressões gênicas, embora não representem alte-
rações no DNA, podem ser transmitidas transgeracionalmente.

ENRIQUEZ, Juan; GULLANS, Steve. Evolving ourselves: how unnatural selection and nonrandom 

mutation are changing life on Earth. Nova York: Current, 2015. (adaptado

O campo da genética se estabeleceu somente após a publica-
ção do livro A origem das espécies (1859), de Darwin, com as 
proposições de Mendel e a elucidação dos mecanismos de re-
plicação e expressão gênica no século XX, possibilitando atua-
lizações à biologia evolutiva. No texto anterior, as observações 
descritas contestam a concepção defendida, desde os tempos 
de Darwin, de que 

a) condições ambientais não afetam a expressão gênica no 
organismo. 

b) alterações no DNA de células somáticas não têm efeito 
hereditário. 

c) mutações podem ser induzidas para adaptação do orga-
nismo ao ambiente. 

d) características adquiridas em resposta ao ambiente não 
podem ser herdadas pela geração seguinte. 

e) indivíduos com características indesejáveis ao ambiente 
tendem a deixar menos descendentes na próxima geração

Questão 3

A pasta térmica é um dos principais componentes do com-
putador que ajudam a manter a temperatura do processador 
baixa. [...] Sua principal função é servir como condutor de calor 
e auxiliar em sua dissipação. Assim, ela ajuda o cooler na hora 
de manter o processador em uma temperatura adequada.

THIBES, Victoria. Pasta térmica: o que é, pra que serve e como trocá-la. Canaltech. 
Disponível em: <http://canaltech.com.br>. Acesso em: 16 set. 2016. (adaptado)

Para cumprir seu objetivo com maior eficiência, a pasta térmica 
deve ter

a) baixo coeficiente de dilatação térmica.
b) baixo calor específico sensível. 
c) baixo calor latente de fusão. 
d) alta condutividade térmica. 
e) alta massa específica.

Questão 4

A eutrofização é um problema que ocorre em vários corpos 
d’água localizados no Brasil. Pesquisas visando maior conheci-
mento desse fenômeno natural, o qual é intensificado por ações 
antrópicas, são fundamentais para o desenvolvimento de ações 
de prevenção e melhoria qualitativa de corpos d’água. Os princi-
pais efeitos da eutrofização são: anaerobiose no corpo d’água, 
mortandade da fauna, toxicidade de algas, dificuldade e altos 
custos para o tratamento da água e redução da navegação e da 
capacidade de transporte. 

TRINDADE, P. B. C. B.; MENDONÇA, A. S. F. Eutrofização em reservatórios – Estudo de caso: 
reservatório de Rio Bonito (ES). Engenharia sanitária e ambiental, v. 19, n. 3, Rio de Janeiro, jul. 

2014. Disponível em: <http://www.scielo.br>. Acesso em: 21 fev. 2017

Entre os responsáveis pela contaminação das águas, estão es-
pécies químicas como o nitrato (NO3−) e o fosfato (PO43−), que 
podem ser removidos por meio de

a) nitrificação do nitrato em NH3 e oxidação do fósforo a P2O5. 
b) oxidação do nitrato a N2 e O2 e redução do fosfato a P4 e O2. 
c) precipitação do nitrato na forma de NaNO3 e do fosfato na for-

ma de Na3PO4. 
d) desnitrificação do nitrato em N2 e precipitação do fosfato na 

forma de Ca3(PO4). 
e) vaporização dos íons contaminantes, NO3− e PO43−, com o 

aquecimento das águas.  

Questão 5

Um refratômetro é um instrumento utilizado para medir con-
centrações de algumas substâncias em fluidos. Considere o re-
fratômetro representado a seguir, composto por um prisma de 
índice de refração igual a (4√2)/5 , um local onde é colocado um 
fluido a ser analisado e uma régua, com medidas em centíme-
tros.
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Um feixe de luz incide perpendicularmente em uma das faces 
do prisma e é refratado na interface do prisma com o fluido, 
atingindo a régua em determinada posição. Para calibrar o equi-
pamento, deve-se incidir um feixe de luz sobre o prisma e deixar 
o compartimento para o fluido apenas com ar. Com isso, o feixe 
refratado deve incidir na posição 0 cm da régua, que fica a 1 
cm da linha tracejada perpendicular à reta normal de incidência 
do feixe na interface do prisma com o ar. Considere o índice de 
refração do ar = 1 

Para calibrar corretamente o refratômetro, qual deve ser a dis-
tância d, em centímetros, entre a régua e o prisma?

a) 34
b) 45
c) 43
d) 1
e) 3

Questão 6

Chineses ficaram apavorados com uma 
 ‘cidade flutuante’ que surgiu no céu

No início de outubro, moradores da província de Jiangxi e da 
cidade de Foshan, na China, levaram um susto ao contemplar 
o horizonte. Havia uma cidade ali. Não a cidade inteira, mas o 
topo ou a silhueta do topo de prédios imensos. Abaixo do topo 
não havia o restante dos andares ou a base dos prédios, mas 
nuvens. Nuvens espessas e cinzentas. [...] A explicação mais 
provável para esse fenômeno é que se trata de uma miragem 
causada por uma ilusão de óptica chamada Fata Morgana.

BOURROUL, João Mello. Chineses ficaram apavorados com uma ‘cidade flutuante’ 
que surgiu no céu. Galileu, 19 out. 2015. Disponível em:

 <http://revistagalileu.globo.com>. Acesso em: 2 mar. 2017.

O fenômeno óptico observado na província chinesa é causado 
pela passagem da luz por diversas camadas de ar em diferen-

tes temperaturas, e dá a impressão de haver uma cidade sobre 
as nuvens. Isso ocorre porque a luz é 

a) refletida pelos prédios na superfície terrestre, desviando, 
sucessivamente, sua trajetória, até chegar aos olhos das 
pessoas. 

b) emitida por prédios na superfície terrestre, não se propa-
gando em linha reta pelo ar, até inverter seu sentido e che-
gar aos olhos das pessoas. 

c) refletida por prédios na superfície terrestre, propagando-
-se em linha reta em direção às nuvens e sofrendo nova 
reflexão até chegar aos olhos das pessoas. 

d) refletida pelos prédios na superfície terrestre e espalhada 
pelas nuvens em todas as direções, fazendo com que os 
raios de luz cheguem aos olhos das pessoas. 

e) emitida pelos prédios na superfície terrestre e refratada 
na interface entre a nuvem e o seu entorno, mudando seu 
sentido de propagação, podendo chegar aos olhos das 
pessoas 

Questão 7

A invenção do termômetro é atribuída a Galileu Galilei, que, 
no século XVI, criou o termoscópio, contendo uma substância 
termométrica líquida em seu interior, que mudava de volume de 
acordo com a variação de temperatura. O termoscópio é com-
posto por uma substância termométrica acondicionada em um 
bulbo, de maneira que a substância possa subir ou descer por 
um capilar, à medida que a temperatura varia. Assim, conforme 
a substância termométrica sobe ou desce, pode-se relacionar a 
medida de sua altura com a temperatura, de acordo com a ima-
gem a seguir

Apesar de muitos termômetros apresentarem o mesmo princípio 
de funcionamento, a precisão desses instrumentos melhorou 
muito com o passar do tempo. Para aperfeiçoar essa precisão, 
uma das medidas que podem ser adotadas é a utilização de 

a) material com alto coeficiente de dilatação térmica nos capi-
lares e no bulbo. 

b) substâncias termométricas com baixa condutividade térmi-
ca e baixo calor específico. 

c) capilares mais largos e compridos, não alterando o volume 
da substância termométrica. 

d) substâncias termométricas com baixo coeficiente de dilata-
ção térmica e alto calor específico. 

e) substâncias termométricas que variam de volume linear-
mente com a variação da temperatura 
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Questão 8

O navio petroleiro Exxon Valdez ganhou notoriedade em 24 de 
março de 1989, quando aproximadamente 40 900 a 120 000 m3 
(equivalente a 257 000 a 750 000 barris) de petróleo que trans-
portava foram lançados ao mar. O acidente aconteceu na costa 
do Alasca, depois de o navio encalhar na Enseada do Príncipe 
Guilherme (Prince William Sound). Na ocasião, as autoridades 
estimularam o crescimento de bactérias Pseudomonas, capazes 
de degradar o petróleo presente no solo. Muitos quilômetros do 
litoral foram limpos aproximadamente três vezes mais rápido do 
que somente com o uso de agentes químicos convencionais à 
época.

THIEMAN, W. J.; PALLADINO, M. A. Introduction to Biotechnology. [S.l.]: 
Pearson/Benjamin Cummings, 2008. (adaptado) 

No processo descrito, as bactérias Pseudomonas atuam como 
agentes da 

a) eutrofização 
b) desnitrificação. 
c) biorremediação. 
d) biomonitoração. 
e) produção primária. 

Questão 9

A ciência reconhecia até hoje a existência de uma única es-
pécie de girafas, que se subdividiam em diversas subespécies. 
Mas um grupo de cientistas da Alemanha realizou a maior análi-
se genética feita até hoje sobre o animal e concluiu que existem 
quatro espécies diferentes de girafas no mundo. [...] “Ficamos 
extremamente surpresos, porque há muito poucas diferenças 
da morfologia e dos padrões da pelagem entre as girafas. Por 
causa dessa semelhança, partimos do pressuposto de que to-
das as girafas têm os mesmos requisitos ecológicos [...].” A aná-
lise genética mostrou que há quatro grupos distintos de girafas 
que, aparentemente, não se reproduzem entre si na natureza 

Disponível em: <http://ciencia.estadao.com.br>. Acesso em: 8 fev. 2017.

Os estudos genéticos realizados permitiram estabelecer que os 
grupos de girafas

a) pertencem a uma única espécie que apresenta diferenças 
morfológicas distintas, resultando em subespécies. 

b) pertencem a uma mesma espécie, devido às diferenças ge-
néticas e ao fato de não se cruzarem em ambiente natural. 

c) apresentam semelhanças genéticas que permitem estabe-
lecer que esses animais pertencem a uma espécie homo-
gênea. 

d) podem pertencer a espécies distintas, pois possuem dife-
renças genéticas, embora sejam semelhantes morfologica-
mente. 

e) compõem uma única espécie, pelo fato de apresentarem 
diferenças genéticas que afetam a capacidade de reprodu-
ção desses animais. 

Questão 10

Na verdade, jornalistas e divulgadores de ciência dos anos 
1960-1970 estavam errados quando atribuíam a esse bioma a 
função de pulmão do mundo, liberando O2 e removendo CO2. 
Está mais para torneira que pulmão. É verdade que boa parte 
do Brasil anda mesmo de respiração curta, mas por ansiedade, 
devido à falta d’água.

GUIMARÃES, J. R. D. Desmatamento, secas e queimadas, um círculo suicida. Disponível em: 
<http://www.cienciahoje.org.br>. Acesso em: 15 out. 2017 (adaptado)

A ideia mencionada no texto, encontra respaldo no fato de que 
a Floresta Amazônica apresenta

a)  ampla biodiversidade. 
b) solo pobre em nutrientes. 
c) rápida decomposição de nutrientes. 
d) vegetação que apresenta folhas estreitas e cutículas es-

pessas. 
e) produtividade primária líquida baixa e evapotranspiração 

alta.

Questão 11

A figura a seguir ilustra a poluição atmosférica resultante da 
emissão de poluentes por fontes naturais ou artificiais. Dentre 
elas, destacam-se a atividade agrícola e a pecuária, a produção 
industrial e suas fontes energéticas, as erupções vulcânicas, os 
aterros sanitários e os transportes rodoviários.

As fontes artificiais emitentes de gases que provocam a corro-
são de monumentos históricos feitos de mármore e pedra-sa-
bão estão corretamente indicadas pelos números

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

Questão 12 

Os anfíbios foram os primeiros seres vertebrados a conquis-
tar a terra firme, pois todas as outras formas de vida dependiam 
do meio aquático para sobrevivência. De acordo com evidên-
cias de fósseis encontrados há 400 milhões de anos (Período 
Devoniano), os anfíbios evoluíram a partir dos peixes.

WOEHL JUNIOR, G.; WOEHL, E. N. Anfíbios da Mata Atlântica 

Disponível em: <http://www.ra-bugio.org.br>. Acesso em: 11 set. 2017. 

Algumas adaptações foram necessárias aos anfíbios para a 
passagem do meio aquático para o meio terrestre, entre elas, 
o(a)

a) circulação dupla e completa. 
b) desenvolvimento e a adaptação dos pulmões. 
c) corpo revestido por pele grossa, com placas córneas. 
d) fecundação interna com deposição de ovos com casca rígida. 
e) presença de alguns anexos embrionários no ovo, como o 

âmnio e alantoide.



5

Questão 13 

“Tudo o que podemos fazer é ter sempre em mente a ideia de 
que todos os seres vivos pelejam por aumentar em progressão 
geométrica, e que cada qual, pelo menos em algum período da 
vida, ou durante alguma estação do ano, seja permanentemen-
te ou em intervalos de tempo, tem que lutar por sua sobrevi-
vência e está sujeito a sofrer considerável destruição. Quando 
refletimos sobre essa luta vital, podemos consolar-nos com a 
plena convicção de que a guerra que se trava na natureza não 
é incessante, nem produz pânico; que a morte geralmente so-
brevém de maneira imediata, e que os mais resistentes, os mais 
fortes, os mais saudáveis e os mais felizes conseguem sobrevi-
ver e multiplicar-se.”

IVANISSEVICH, Alícia (Org.). Fatos que mudaram nossa forma de ver a natureza: um livro ainda 
muito atual. Rio de Janeiro: Instituto Ciência Hoje, 2008. 

A citação do texto anterior foi obtida de uma obra importante na 
construção do conhecimento científico biológico. A análise de 
seus argumentos permite identificá-la como

a) Systema Naturae, de Lineu. 
b) Filosofia Zoológica, de Lamarck. 
c) Micrographia, de Robert Hooke. 
d) A origem das espécies, de Charles Darwin. 
e) Ensaios com plantas híbridas, de Gregor Mendel. 

Questão 14 

A ideia de que a ontogenia é capaz de recapitular a filogenia 
foi inicialmente proposta por Haeckel, na década de 1860. Haec-
kel já havia sido influenciado pelos trabalhos de Darwin quando 
apresentou essa discussão, e propôs que a história do desen-
volvimento de um organismo (ou seja, sua ontogenia) repete a 
evolução de sua espécie (filogenia). Desta forma, estruturas que 
derivam de outras, presentes em um mesmo grupo ancestral co-
mum, refletem parentesco evolutivo.

A ONTOGENIA recapitula a filogenia? Casa da ciência, 9 jun. 2016. 
Disponível em: <http://www.casadaciencia.com.br>. Acesso em: 20 jun. 2017. (adaptado)

Considerando as informações do texto anterior, a observação 
que exemplifica esta definição é o(a)

a) desenvolvimento de asas em insetos, como borboletas, e 
em aves, como os beija-flores. 

b) presença de fendas faríngeas e cauda pós-anal em em-
briões de Chordata, como humanos e anfioxos. 

c) redução ou ausência de olhos em animais subterrâneos, 
como o anfíbio proteus e aracnídeos troglóbios. 

d) desenvolvimento da forma corporal fusiforme semelhante 
entre vertebrados, como golfinhos e tubarões. 

e) produção de anticoagulantes por artrópodes, como os mos-
quitos, e por mamíferos hematófagos, como os morcegos.

Questão 15

O fator determinante da evolução da resistência de uma pra-
ga a um inseticida é a pressão de seleção, ou seja, o uso con-
tínuo de um mesmo produto sem a implementação efetiva de 
estratégias de manejo de resistência. 

ALISSON, Elton. Aumento de resistência de pragas agrícolas a inseticidas ameaça agronegócio. 
Agência FAPESP, 18 out. 2017. Disponível em: <http://agencia.fapesp.br>. 

Acesso em: 4 dez. 2017. 

Em relação aos inseticidas e seus efeitos, o trecho anterior faz 
referência à

a) seleção de indivíduos sensíveis. 
b) morte dos indivíduos resistentes. 
c) sobrevivência dos indivíduos sensíveis. 
d) ampliação do número de indivíduos resistentes. 
e) mutação induzida pelo uso dessas substâncias

Questão 16 

As usinas nucleares correspondem a um assunto bastante 
debatido no setor ambiental. De um lado, alguns pesquisadores 
defendem que elas não contribuem efetivamente para o efeito 
estufa, sendo a energia nuclear uma alternativa a outras formas 
de energia. Do outro lado, há a preocupação com acidentes nu-
cleares, como o ocorrido em Fukushima, no Japão. Além disso, 
sabe-se que existem problemas ambientais decorrentes do fun-
cionamento normal de uma usina nuclear.

As usinas nucleares, mesmo funcionando normalmente, podem 
provocar desequilíbrios na vida aquática, por meio da(o)

a) emissão de ultrassom, que atrai predadores, desequilibran-
do a cadeia alimentar. 

b) despejo de metais pesados, como mercúrio, que se acumu-
lam na cadeia alimentar. 

c) liberação de nutrientes que alteram a qualidade da água 
devido ao processo de eutrofização. 

d) aquecimento da água, que contribui para a diminuição da 
quantidade de oxigênio nela dissolvido. 

e) diminuição do pH da água, provocando dissolução de reci-
fes de corais, base da cadeia alimentar.

Questão 17 

Desde a Revolução Verde, na década de 1950, o processo 
tradicional de produção agrícola sofreu drásticas mudanças, 
com a inserção de novas tecnologias, visando a produção ex-
tensiva de commodities agrícolas. Estas tecnologias envolvem, 
quase em sua maioria, o uso extensivo de agrotóxicos com a 
finalidade de controlar doenças [...]. 

AGROTÓXICOS. Ministério do Meio Ambiente. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/>. Acesso em: 21 dez. 2017. 

A utilização de agrotóxicos pode, sob o ponto de vista ambien-
tal, ter como consequência a(o) 

a) queda de produtividade. 
b) surgimento de novas pragas. 
c) aumento no custo de produção. 
d) contaminação dos recursos hídricos. 
e) preservação dos animais e plantas locais

Questão 18 

Trazido para o Brasil com a função de alimentar o gado, o 
capim-elefante – uma gramínea que se adaptou bem aos nos-
sos solos e clima – floresce em um novo campo: a produção 
de energia. A principal utilização energética do capim-elefante é 
a queima de biomassa para a produção de energia térmica. O 
capim pode também ser transformado em carvão ou, depois de 
passar por um processo de compactação, em “lenha ecológica”, 
formato propício não só para a queima, como também para a 
estocagem. O capim-elefante serve ainda como matéria-prima 
para a produção de etanol celulósico (etanol de 2ª geração), 
biocombustível gerado a partir da extração e fermentação do 
açúcar da celulose.

LOPES, Everton. Capim energético. Ciência Hoje, 22 jun. 2015. 
Disponível em: <http://www.cienciahoje.org.br>. Acesso em: 4 jan. 2018. (adaptado)
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1. A   10. E

2. D  11. D

3. D  12. B

4. D  13. D

5. A   14. B

6. A   15. D

7. E   16. D

8. C   17. D

9. D  18. E

Resoluções

01  A

Cobrir as paredes internas da caixa com papel laminado faz 

com que a maior parte da radiação solar incidente nelas seja 

refletida e, como a panela está em seu interior, a radiação 

refletida chega até ela, auxiliando em seu aquecimento. O 

vidro é um bom refletor para a radiação eletromagnética in-

fravermelha. Quando a radiação solar incide no vidro, a infra-

vermelha é refletida, porém ele deixa passar (transmite) boa 

parte do resto do espectro da radiação solar. Essa radiação 

que passa pelo vidro incide nas paredes da caixa e na própria 

panela. Parte da radiação que não é refletida pelas paredes 

da caixa e pela panela é absorvida e emitida pelo objeto em 

forma de calor. Como o vidro reflete bem a radiação infraver-

melha, ela fica mais facilmente presa na caixa com a tampa 

de vidro. Assim, fechar a caixa com uma tampa de vidro faz 

com que boa parte do espectro da radiação solar entre na 

caixa e dificulte a saída do calor.

02  D

As observações sobre os efeitos da fome holandesa, con-
forme o texto, corroboram as descobertas do campo da 
epigenética, que, nesse caso, apontam que reguladores de 
expressão gênica, como a metilação em trechos do DNA, in-
fluenciados pelo ambiente, podem afetar células germinati-
vas, influenciando as gerações seguintes, mesmo que não 
houvesse acontecido mutações. Muitos artigos e outros ma-
teriais científicos têm levantado que tais descobertas contes-
tam a afirmação de que não há transmissão de característi-
cas adquiridas, ou seja, Lamarck deveria ser revisitado à luz 
dos novos conhecimentos da genética molecular.

03  D

Quanto maior for a condutividade térmica de um material, 
maior será sua capacidade de conduzir energia térmica e, no 
caso da pasta térmica, dissipar o calor para o ambiente. A alta 
condutividade térmica faz com que o calor se dissipe mais 
facilmente, diminuindo de forma mais rápida a temperatura 
do processador.

04  D

A desnitrificação, transformação do nitrato em N2 (gás de bai-
xa reatividade), e a precipitação do fosfato na forma de sais 
insolúveis são medidas importantes para evitar a contamina-
ção de mananciais.

05  A

A figura a seguir ilustra o ocorrido com o raio refratado

Sabendo que o índice de refração do ar é 1, pela Lei de Snell, 
tem-se:

Sendo sen θ = 4/5, então cos θ = 3/5. Logo, tg θ = sen θ/cos 
θ = 4/3 
Pela geometria do problema, segue que: 
tg θ = 1/d → d = ¾ cm

Gabarito

O capim-elefante, sob o ponto de vista ambiental, apresenta 
vantagem em relação aos combustíveis fósseis, pois

a) libera gás metano em sua combustão no lugar de gás car-
bônico. 

b) evita a emissão de gases estufas em seu processo de com-
bustão. 

c) reduz o desmatamento da vegetação nativa dos biomas 
brasileiros. 

d) diminui a atividade de pecuária, que atua como fonte de 
emissão de gases estufa. 

e) equilibra o CO2 emitido na combustão com o assimilado na 
fotossíntese do vegetal.



7

06  A

O fenômeno observado ocorre devido a sucessivas refrações 
da luz. Os raios de luz, ao incidirem em construções na su-
perfície terrestre, são refletidos. Devido a condições de tem-
peratura específicas da atmosfera, pode ocorrer a refração 
de um feixe de luz, dependendo da densidade do ar, se essa 
densidade variar (devido à variação de temperatura das ca-
madas de ar). Assim, sob condições específicas, o feixe de 
luz refletido sofre sucessivas refrações, alterando sua direção 
inicial, podendo chegar aos olhos de uma pessoa na superfí-
cie terrestre. O cérebro humano interpreta os raios de luz que 
chegam aos olhos como se percorressem sempre uma linha 
reta. Assim, tem-se a impressão de que há uma cidade nas 
nuvens

07  E

No processo de medição de temperatura por meio desse tipo 
de termômetro, a variação do volume deve ser diretamente 
proporcional à variação da temperatura, caso contrário as 
marcações nos capilares não seriam igualmente espaçadas.

08  C

O texto aborda um dos mais conhecidos casos de uso de 
agentes biológicos para a limpeza de um ambiente: a biorre-
mediação, uma técnica que consiste na aplicação de proces-
sos biodegradáveis no tratamento de resíduos para recupe-
rar e regenerar ambientes (principalmente água e solo) que 
sofreram impactos negativos, mantendo o equilíbrio biológico 
em ecossistemas.

09  D

Os estudos genéticos permitiram que os cientistas estabele-
cessem padrões que favoreceram a identificação de quatro 
espécies diferentes de girafas.

10  E

Florestas maduras possuem baixa produtividade primária lí-
quida (PPL). Devido à baixa PPL, ocorre uma compensação 
entre o carbono e o oxigênio envolvidos na respiração, de 
modo que a Amazônia é neutra neste aspecto, porém, libera 
grande quantidade de vapor pela evapotranspiração. A eva-
potranspiração refere-se à evaporação total de um ecossiste-
ma, incluindo evaporação do solo e do exterior das plantas. 
Cerca de metade da água da chuva que cai na região ama-
zônica retorna por meio de evapotranspiração diretamente à 
atmosfera, em que novamente se condensa e volta a cair.

11  E
A corrosão de monumentos históricos feitos de mármore e 
pedra-sabão pode ocorrer devido à chuva ácida, sendo que 
os gases relacionados a esse fenômeno resultam da produ-
ção energética das indústrias (2), como a queima de carvão 
mineral. Óxidos de nitrogênio, assim como o dióxido de ni-
trogênio, são liberados por transportes rodoviários (5), sendo 
ambos provenientes de fontes artificiais e elementos forma-
dores da chuva ácida.

12  B
Os anfíbios passam parte do seu ciclo de vida na água, respi-
rando por brânquias e, quando adultos, respiram pela pele e 
também por pulmões ainda pouco eficientes, pelo fato dos al-
véolos terem superfície relativamente pequena para as trocas 
gasosas. Foi um grupo de peixes pulmonados (hoje extinto) 
que deu origem aos ancestrais dos anfíbios atuais.

13  D
O texto trata do último parágrafo do terceiro capítulo do livro A 
origem das espécies, de Charles Darwin, e pode ser identifi-
cado a partir da discussão sobre a sobrevivência, reprodução 
e adaptação, que indicam a ideia de seleção natural

14  B
A presença de cauda pós-anal e fendas faríngeas são carac-
terísticas do desenvolvimento ontológico de todos os corda-
dos, característica filogenética derivada de uma ancestrali-
dade comum.

15  D
O emprego das substâncias denominadas inseticidas no am-
biente agrícola atua promovendo a seleção dos indivíduos 
geneticamente resistentes, que sobrevivem e transmitem 
essa característica aos seus descendentes.

16  D
Durante o seu funcionamento normal, as usinas nucleares li-
beram água quente, utilizada em algumas etapas do proces-
so industrial, no ambiente aquático. Com isso, há o aumento 
da temperatura da água, que causa uma diminuição da solu-
bilidade do oxigênio, provocando impacto na vida aquática e, 
consequentemente, na biodiversidade do local.

17  D
O agrotóxico, ou defensivo agrícola, em contato com o solo, 
após a aplicação, pode atingir os lençóis freáticos e conta-
minar a água, desencadeando a contaminação de cursos e 
reservatórios hídricos.

18  E
A principal vantagem dos combustíveis de biomassa é o ciclo 
renovável, em que o CO² liberado na combustão é próximo 
ao teor absorvido na fotossíntese do crescimento do vegetal, 
apresentando neutralidade na emissão de gases estufa no 
balanço final do processo.


