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FASCÍCULO 4

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Olá, estudante!

 Depois de passar pelas áreas de Linguagens, Ciências Humanas e Matemática, é hora de estudar a área Ciên-
cias da Natureza, que engloba as disciplinas de Biologia, Física e Química. Então, aqui veremos como são aplicados os 
conteúdos dessas disciplinas no ENEM.

 Na área de Natureza, é muito comum a abordagem de conteúdos que estejam relacionados ao meio ambiente, e 
em Biologia a temática aparece em 17,8% das questões dos últimos dez anos de aplicação do exame, o que demonstra 
a importância de falar do assunto. Em seguida, a citologia também tem destaque, abarcando 12,1% das questões. Já 
em Química, traçando um olhar mais amplo, Físico-química é a área da disciplina que mais aparece, com 26,7% das 
ocorrências. Em Física, traçando um olhar também geral, é Mecânica que mais aparece, 30,1%, ou seja, quase um terço 
de todo o ENEM trata de Mecânica.

 No próximo fascículo voltaremos a estudar Linguagens. Ciências da Natureza retorna em breve. 

Bons estudos! 
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Questão 1

Uma empresa de carcinicultura resolveu iniciar uma criação 
de camarões em determinada região. Para amenizar os custos 
do investimento, durante a estação chuvosa local, a empresa 
armazenou 2 m3 de água das chuvas em um tanque. Entretan-
to, devido ao alto índice de poluição atmosférica na região, a 
água apresentou um pH igual a 3, valor impróprio para o cultivo, 
já que um pH adequado à criação dos camarões deve ser cerca 
de 7. Dessa forma, foi necessário submeter a água coletada 
a um tratamento químico com adição de carbonato de cálcio 
(CaCO3), conforme a reação a seguir

2 H+ + CaCO3 → Ca2+ + H2CO3.

Dados: massa molar: CaCO3 = 100 g/mol. 

A massa mínima de carbonato de cálcio necessária para a cor-
reção do pH no tanque de água é de, aproximadamente, 

a) 10 g. 
b) 40 g. 
c) 100 g. 
d) 200 g. 
e) 400 g. 

Questão 2

De acordo com um modelo proposto por cientistas, o recorde 
de 9,58 segundos de Usain Bolt, na prova dos 100 metros do 
Campeonato Mundial de Atletismo, em Berlim, no ano de 2009, 
foi atingido a uma velocidade máxima de 12,2 m/s, equivalen-
te a cerca de 43,4 km/h. Os pesquisadores calcularam que a 
potência máxima de Bolt ocorreu quando ele tinha menos de 
um segundo na corrida e estava apenas com a metade da sua 
velocidade máxima. 

MODELO matemático desvenda o segredo de Usain Bolt. O Globo. 26 jul. 2013. 
Disponível em: <http://oglobo.globo.com>. Acesso em: 8 ago. 2016. (adaptado)

Sabendo que, nessa corrida, Usain Bolt tinha massa de 90 kg, 
o trabalho realizado por ele do momento em que iniciou a prova 
até o momento em que atingiu sua potência máxima é de, apro-
ximadamente,

a) 8,5 · 10⁴ J. 
b) 2,1 · 10⁴J. 
c) 6,7 · 10³ J. 
d) 3,3 · 10³ J. 
e) 1,7 · 10³ J 

Questão 3

O gráfico velocidade × tempo a seguir representa o movimen-
to de um carro em uma estrada retilínea.

De acordo com o gráfico, o movimento do carro é acelerado 
entre os instantes

a) 0 e 2 s. 
b) 0 e 4 s. 
c) 0 e 6 s. 
d) 1 e 4 s. 
e) 1 e 6 s. 

Questão 4

Os tampões têm um papel importante em processos químicos 
e bioquímicos, nos quais é essencial a manutenção do pH. As-
sim, muitos processos industriais e fisiológicos requerem um pH 
fixo para que determinada função seja desempenhada

MARCONATO, José Carlos et al. Solução-tampão: uma proposta experimental usando materiais 
de baixo custo. Química Nova na Escola, n. 20, nov. 2004. 

Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br>. Acesso em: 16 set. 2016.

O gráfico a seguir representa uma titulação com formação de 
uma solução-tampão.

 

De acordo com o gráfico, na titulação representada anterior-
mente, foram utilizados um ácido

a) forte e uma base forte. 
b) forte e uma base fraca. 
c) fraco e uma base forte. 
d) forte e uma base moderada. 
e) moderado e uma base fraca. 

Questão 5

Como agem o sistema ABS e o freio 
 comum ao parar um carro a 22 m/s

Quando freamos e conseguimos parar o carro normalmente, 
ocorre o atrito estático entre os pneus e a pista. Esse atrito é 
maior que o cinético, que rola quando as rodas travam ao frear-
mos bruscamente. Assim, o carro para depois de percorrer cer-
ca de 45 metros. Em vez de pisar fundo, o recomendado para 
parar o carro é pisar e soltar continuamente o pedal de freio. 
[...] É exatamente o que o ABS faz, automaticamente. Em pista 
seca, ele para o carro cerca de 32 metros depois da freada. 

POR QUE o freio ABS é melhor que o freio convencional? Mundo Estranho, 5 nov. 2008. 

Disponível em: <http://mundoestranho.abril.com.br>. Acesso em: 16 set. 2016. (adaptado)
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Considerando que as desacelerações são constantes nos tes-
tes realizados com e sem os freios ABS, qual é, aproximada-
mente, a razão entre os módulos das forças de atrito F1, de um 
carro que utiliza freios ABS, e F2, do mesmo carro sem os freios 
ABS?

a) 0,5 
b) 1,2 
c) 1,4 
d) 2,8 
e) 3,1 

 Questão 6

Um professor leva para a sala de aula uma balança analítica, 
que é utilizada em medições precisas de massa, a fim de rea-
lizar um experimento. Ele coloca uma borracha escolar sobre 
a balança, em repouso, e pede que os alunos leiam a massa 
indicada no visor. Em seguida, com a borracha ainda na balan-
ça, o professor executa um movimento acelerado, vertical para 
cima, com aceleração positiva. Esse momento foi filmado para 
posterior análise pela turma.

Ao assistirem ao vídeo em câmera lenta, os alunos observam 
que, a partir do repouso até pouco antes do fim do movimento 
realizado pelo professor, a leitura da massa da borracha no vi-
sor da balança

a) não muda, pois o peso da borracha não se altera. 
b) aumenta, pois o peso da borracha também aumenta. 
c) não muda, pois a força normal sobre a borracha não se 

altera. 
d) aumenta, pois a força normal sobre a borracha torna-se 

maior que seu peso. 
e) não muda, pois a força normal e o peso da borracha têm 

sentidos contrários

Questão 7

Quando o cinto de segurança é colocado de maneira correta, 
a maior parte de sua força de resistência é aplicada sobre a 
caixa torácica e a pélvis, partes do corpo relativamente resis-
tentes. Uma vez que os cintos se estendem por uma boa parte 
do corpo, a força não fica concentrada em uma área pequena, 
assim, não há como causar muito dano. Além disso, o tecido do 
cinto de segurança é feito de um material flexível, permitindo 
que ele se estique um pouco, o que significa que a parada não 
é tão abrupta. Cintos de segurança seguros permitem que você 
se movimente apenas um pouco para a frente, caso contrário, 
você colidiria com o volante.

HARRIS, Tom. Aplicando resistência. Como tudo funciona. 

Disponível em: <http://carros.hsw.uol.com.br>. Acesso em: 22 out 2016. (adaptado)

As propriedades do cinto de segurança descritas no texto ante-
rior protegem o passageiro do efeito de uma lei da Física deno-
minada

a) Princípio da Inércia. 
b) Teorema do Impulso. 
c) Princípio da Ação e Reação. 
d) Princípio da conservação da energia. 
e) Lei da conservação da quantidade de movimento

Questão 8

Avião elétrico brasileiro faz voo 
 inaugural na Usina de Itaipu

A Itaipu Binacional fez [...] o voo inaugural e a apresenta-
ção oficial de um avião elétrico tripulado. [...] O avião, modelo 
Sora-e, tem espaço para duas pessoas, sendo o piloto e um 
passageiro, e pode voar por uma hora e meia, com velocidade 
máxima de 340 km/h. A estrutura é feita de fibra de carbono e 
pesa cerca de 400 quilos, tem baterias de íon polímero de lítio 
que totalizam 400 volts e dois propulsores de 35 kW cada um.
JOHN, Franciele. Avião elétrico brasileiro faz voo inaugural na Usina de Itaipu. G1, Paraná, 23 jun. 

2015. Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 16 set. 2016

Dados: ΔH de combustão do metano = –890 kJ/mol; massas 
molares (g/mol): C = 12; O = 16. 

Considerando que o consumo médio de energia desse avião 
seja de 8,9 · 10³ kJ/min, qual a massa aproximada de CO2 que 
seria emitida, por hora, caso essa energia fosse produzida a 
partir da combustão completa de 1 mol de metano por minuto?

a) 6,0 · 10² g 
b) 2,6 · 10⁴ g 
c) 3,9 · 10⁵ g 
d) 5,3 · 10⁵ g 
e) 2,3 · 10⁷ g 

Questão 9

O impacto das grandes hidrelétricas nas espécies
Ao alterar as características naturais dos rios, gerando am-

bientes semelhantes a lagoas, as grandes barragens afetam as 
comunidades de peixes. O represamento prejudica diversas es-
pécies, em especial as que fazem longas migrações, entretan-
to, favorece outras. A introdução de espécies não nativas para 
aumentar o rendimento da pesca também tem forte impacto 
nas bacias hidrográficas brasileiras, o que pode ser observa-
do na formação da represa de Itaipu, no Rio Paraná, após a 
introdução de espécies exóticas, como as corvinas, curimbas 
e mapará, entre outras espécies com nichos ecológicos que se 
sobrepõem. 

O IMPACTO das grandes hidrelétricas nas espécies. Ciência Hoje, n. 293, junho 2012. (adaptado)

– Variação percentual (em relação ao total de capturas) de algumas das principais espécies de 
peixes antes e depois da formação da represa de Itaipu, no Rio Paraná.
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A ictiofauna, ou seja, o conjunto de peixes da região, após a 
formação da represa, mostrou uma consistente transformação 
na biodiversidade, como o

a) desaparecimento dos cascudos, devido ao aumento da 
competição interespecífica. 

b) aumento progressivo das espécies nativas devido a uma 
maior tolerância às condições ambientais adversas. 

c) insucesso reprodutivo do mapará e da corvina, que não 
conseguiram se adaptar às novas condições ambientais. 

d) redução da biodiversidade total em decorrência dessa in-
terferência no ambiente, embora a geração de energia elé-
trica seja importante para o país. 

e) aumento na biodiversidade de peixes, pois o represamento 
aumenta a área de sobrevivência, favorecendo as trocas de 
genes das espécies nativas migradoras. 

Questão 10

Em um laboratório de análises químicas, encontram-se três 
amostras de água: a amostra 1, contaminada por cal e com pH 
10; a amostra 2, contaminada por ácido clorídrico e com pH 4; 
e a amostra 3, composta por água destilada, ou seja, pH 7. A 
tabela a seguir representa os indicadores com seus respectivos 
pontos de viragem e mudanças de cores.

O indicador mais apropriado para verificar as diferentes amos-
tras de água seria o(a)

a) azul de timol. 
b) fenolftaleína. 
c) vermelho de metilo. 
d) azul de bromotimol. 
e) verde de bromocresol. 

Questão 11 

As células eucarióticas apresentam orgânulos envolvidos por 
membranas no citoplasma, os quais criam discretos comparti-
mentos onde ocorrem atividades metabólicas específicas. A se-
leção e a distribuição de nutrientes são tarefas importantes e, 
para isso, as células são envolvidas por membranas plasmáti-
cas, que definem o limite celular e separam o conteúdo interno e 
o ambiente externo, definindo a composição química do citoplas-
ma, a real identidade das células e, consequentemente, o seu 
metabolismo, do qual a vida depende. Isso significa que, se uma 
célula aumentasse de tamanho além de certo limite, sua super-

fície seria insuficiente para manter o nível de trocas necessárias 
ao metabolismo. Dessa forma, considere o quadro a seguir so-
bre a relação entre a área e o volume celular.

Assim, a origem da multicelularidade poderia ser explicada pelo 
fato de haver 

a) associação de células sem interdependência estrutural e 
funcional entre elas. 

b) presença de tecidos em todos os grupos de animais, cada 
um deles especializado em realizar funções definitivas. 

c) maior complexidade e crescimento dos seres eucarióticos, 
independentemente da relação área de superfície total e 
volume total. 

d) maior relação entre a área e o volume celular quando se 
compara o conjunto de células de um ser pluricelular com 
uma célula individual. 

e) menor relação entre área e volume quando se compara 
o conjunto de células dos tecidos dos seres pluricelulares 
com uma célula individual desses seres.  

Questão 12

Saiba como fazer um recipiente capaz de regar 
 automaticamente as plantas

I. Corte uma garrafa PET, no sentido horizontal, o equivalente 
a um terço de espaço, contado da tampa até o centro. O impor-
tante é que a metade de baixo seja maior que a do topo. 

II. Faça um furo no meio da tampa da garrafa (com o auxílio 
da tesoura ou da faca). Dependendo da quantidade de água 
que a planta vai precisar, é possível fazer mais de um buraco 
no lacre. Insira o barbante no(s) furo(s) da tampa. Nessa fase 
é importante perceber que a ponta do barbante deve ficar na 
parte externa da tampa. 

III. Por fim, tampe a garrafa, tomando cuidado para manter 
o barbante intacto. Encha de terra e plante a muda neste reci-
piente menor, sempre segurando o barbante, de forma que ele 
toque na maior quantidade de terra possível. Na outra metade, 
coloque água. Encaixe a parte superior da garrafa na parte in-
ferior e pronto.
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VASO de plantas inteligente feito com garrafa PET. AHK em foco. 

Disponível em: <http://ahkemfoco.com.br>. Acesso em: 6 fev. 2017. (adaptado)

O transporte da água do reservatório para o solo onde se situa 
o vegetal ocorre devido

a) à tensão superficial da água acumulada na base do reci-
piente. 

b) à adesão e coesão de moléculas de água que sobem pelo 
barbante. 

c) ao calor latente de vaporização que eleva as partículas de 
água aquecidas. 

d) à capacidade de dissolução de um grande número de subs-
tâncias do solo. 

e) à formação de uma camada de solvatação sobre os com-
postos do recipiente

Questão 13

Durante a reforma de uma casa, um operário abriu uma lata de 
tinta e observou que a substância apresentava um aspecto gela-
tinoso. Ao fazer a leitura do rótulo, verificou a seguinte instrução: 
“Mexer bastante a tinta antes de colocar água”. Essa orientação 
deve-se a ao fato de a aplicação de força ou agitação promover 
a transformação do coloide (tinta), que passa de gel a sol.

Essa propriedade é conhecida como tixotropia e corresponde à 
alteração na

a) densidade. 
b) ductibilidade. 
c) dureza. 
d) maleabilidade. 
e) viscosidade.

Questão 14 

Com o intuito de conter rejeitos de mineração que foram libe-
rados no rompimento da barragem de Fundão, no fim de 2015, a 
empresa de mineração responsável pelo desastre aponta como 
medida emergencial a construção de um dique em Mariana, na 
região central de Minas Gerais. A obra é importante para a con-
tenção de sedimentos e para a melhoria permanente da água, 
pois, com o período chuvoso, o nível de água dentro do dique 
poderá aumentar até transbordar, fazendo com que a água con-
tinue fluindo, enquanto os rejeitos permanecerão no dique

Dessa forma, a melhoria na qualidade da água acontecerá com 
base no(a)

a) alto volume de rejeitos despejados durante o rompimento 
da barragem. 

b) elevada massa de rejeitos despejados durante o rompi-
mento da barragem. 

c) alta densidade dos rejeitos despejados durante o rompi-
mento da barragem. 

d) alta solubilidade dos rejeitos despejados durante o rompi-
mento da barragem. 

e) elevado ponto de ebulição dos rejeitos despejados durante 
o rompimento da barragem. 

Questão 15

No final dos anos de 1960, Lynn Margulis estudou a estrutura 
das células. Para ela, as mitocôndrias se parecem muito com 
bactérias. Ela sabia que essa similaridade sempre havia chama-
do a atenção dos cientistas desde a descoberta da mitocôndria, 
no final dos anos 1800. Alguns até sugeriram que a mitocôndria 
se originou de uma bactéria que vivia em simbiose permanente 
dentro de células de animais e plantas. As células de plantas 
e algas possuem, ainda, cloroplastos e, como as mitocôndrias, 
possuem grande semelhança com as bactérias, convencendo 
os cientistas de que ambos evoluíram de bactérias simbiontes.

ENDOSSIMBIOSE: Lynn Margulis. Entendendo a evolução. 

Disponível em: <http://www.ib.usp.br/evosite/evohome>. Acesso em: 30 jan. 2018. (adaptado)

A característica encontrada em mitocôndrias, cloroplastos e 
bactérias que reforça a teoria abordada no texto é a presença 
de

a) DNA linear. 
b) DNA circular. 
c) envoltório nuclear. 
d) DNA linear associado a histonas. 
e) DNA circular associado a histonas 

Questão 16

Os navios utilizam água nos tanques de lastro para manter a 
segurança, aumentar seu calado e ajudar na propulsão e mano-
bras, compensar perdas de peso por consumo de combustíveis 
e de água, regular a estabilidade e manter os níveis de estresse 
na estrutura em patamares aceitáveis. Normalmente, os navios 
lastram e deslastram antes de partirem de um porto para outro, 
com o objetivo de compensar a perda ou a adição do peso da 
carga, sendo justamente aí que está o grande risco, pois as 
águas costeiras possuem grandes populações de organismos, 
muito mais do que as encontradas em alto mar. 

Julieta Silva e Rosa Souza (2004).

A análise do texto demonstra que a “água de lastro” representa 
um problema ambiental global por estar associada diretamente 
com o(a)

a) acidificação dos oceanos. 
b) branqueamento dos corais. 
c) introdução de espécies exóticas. 
d) fragmentação dos hábitats marinhos. 
e) eutrofização dos ecossistemas aquáticos.

Questão 17
A China registrou 24 marés vermelhas no seu litoral nos pri-

meiros seis meses do ano, com um total de área contaminada 
de 982 km2, segundo um relatório divulgado pela Administração 
Estatal dos Assuntos Marítimos

CHINA registra 24 marés vermelhas no primeiro semestre. Embaixada da República Popular da 
China no Brasil, 16 jul. 2011. Disponível em: <http://br.china-embassy.org>.

 Acesso em: 28 fev. 2018. (adaptado)
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1. C  10. D

2. E  11. D

3. D 12. B

4. C  13. E

5. C  14. C

6. D 15. B

7. A  16. C

8. B  17. D

9. A  18.  A

Resoluções

 01  C
Volume total = 2 m³ = 2 000 L 
pH inicial = 3,0, correspondendo a 10-³ mol/L de H+  
Quantidade inicial de H+ = 10-³ mol/L · 2 000 L = 
2 mol de H+

pH final = 7,0, correspondendo a 10-⁷ mol/L de H+. 
Quantidade final de H+ = 10-⁷ mol/L · 2 000 L = 
2 · 10-⁴ mol de H+ 
Quantidade de H+ a ser consumida pelo CaCO3 = 
2 – 2 · 10-⁴ ≅ 2 mol de H+ 
Pela reação: 
2 H+ + CaCO3 → Ca²+ + H2CO3 
2 mol de H+ ----- 1 mol de CaCO3 
2 mol de H+ ----- 100 g de CaCO3 

Observa-se que o coeficiente estequiométrico da reação 
coincidiu com a quantidade de mol de H+ a ser neutralizada. 
Assim, a quantidade mínima de CaCO3 a ser adicionada para 
a neutralização é de 100 g

02  E
A velocidade do atleta no momento em que ele atinge sua po-
tência máxima é metade de sua velocidade máxima, ou seja, 
v = 6,1 m/s. Pelo Teorema do Trabalho, tem-se:

03  D
O movimento do carro é acelerado entre os instantes 1 e 4 s, 
pois o módulo da velocidade aumenta ao longo de todo esse 
intervalo de tempo.

04  C
Conforme se observa no gráfico, o pH do ponto de equivalên-
cia é maior que 7, ou seja, básico. Assim, foram utilizados um 
ácido fraco e uma base forte.

GabaritoO texto relata episódios de floração de algas nocivas (FAN), 

também conhecida por maré vermelha. Esse fenômeno está di-

retamente relacionado

a) ao refino, transporte e distribuição de petróleo, que ocasio-

na derramamentos acidentais nos oceanos. 

b) ao ozônio decorrente do smog fotoquímico, resultado da 

liberação de compostos orgânicos voláteis e gases como o 

NO². 

c) à elevação da temperatura do ambiente aquático, provo-

cada pela liberação de água quente proveniente de usinas 

nucleares. 

d) à liberação de grandes quantidades de esgotos domicilia-

res, ricos em nutrientes, que atingem os oceanos sem re-

ceber tratamento. 

e) à queima de combustíveis fosseis, que libera óxidos de en-

xofre e nitrogênio e que, ao serem oxidados convertem-se 

em ácido sulfúrico e ácido nítrico

Questão 18

Em 1898, foi apresentada uma estrutura celular recém-identi-

ficada a partir de células nervosas, batizada como aparelho re-

ticular interno e descrita como um fino e distinto retículo dentro 

do corpo celular e com tal aspecto característico que até peque-

nos fragmentos deste podem ser reconhecidos, com segurança, 

como pertencentes ao mesmo aparelho endocelular. Anos mais 

tarde, descobriu-se que o aparelho reticular descrito estava pre-

sente em todas as células (eucarióticas) e que atua no proces-

samento e na distribuição de proteínas por meio de um sistema 

de membranas e cavidades, em que proteínas e lipídios entram 

nesse aparelho por uma face cis e saem pela face trans, em 

direção à membrana plasmática, lisossomos ou vesículas se-

cretoras.

CORREA, L.; CALDERAZZO, L.; BENTIVOGLIO, M. (Org.).

 Ciências biológicas e ambientais: fatos que mudaram nossa forma de ver a natureza. 

Vol. 1. Rio de Janeiro: Ciência Hoje, 2008. (Coleção Memória Hoje). (adaptado) 

A estrutura descrita no texto é o(a)

a) complexo golgiense. 

b) vacúolo pulsátil. 

c) mitocôndria. 

d) ribossomo. 

e) núcleo.
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05  C
Utiliza-se a equação de Torricelli para calcular os módulos 
das desacelerações:

Assim, como a força resultante na desaceleração do caro é a 
força de atrito, tem-se:

06  D
O processo de medição da massa de um objeto com uma 
balança é feito de forma indireta, por meio da medida da força 
normal que ele faz com a balança. 
Na borracha, atuam a força normal N (vertical para cima) e a 
força peso P (vertical para baixo). Com a borracha em repou-
so, a força resultante (FR = N – P) é zero, ou seja, N = P. Já 
na situação de movimento, a força resultante na borracha é 
dada por: 
FR = m · a = N – P ⇔ N = m · a + P = m · (a + g) → >a 0 N > P 
Assim, devido ao movimento realizado, a força de contato N, 
entre a borracha e a balança, é maior que o peso P, e, portan-
to, a leitura da balança aumenta.

07  A
O Princípio da Inércia afirma que o estado de movimento (ou 
repouso) é mantido, a menos que seja exercida uma força 
sobre o corpo. O papel do cinto de segurança é exatamente 
impedir (ou diminuir) o efeito da inércia sobre o passageiro no 
caso de uma freada brusca.

08  B
Reação de combustão do metano:
1 CH4(g) + 2 O2(g) → 1 CO2(g) + 2 H2O(g) ΔH = –890 kJ/mol 
Como o avião consome 8,9 · 10³ kJ/min, em uma hora ele 
consumirá: 8,9 · 10³ · 60 = 5,34 · 10⁵ kJ. 
Assim, tem-se: 
1 mol CH4 ----------1 mol CO2  --------- 890 kJ 
44 g ---------  890 kJ 
x ---------  5,34 · 10⁴ kJ 
x = 26 400 g = 2,64 · 10⁴ g de CO2

09  A

O gráfico revela o desaparecimento dos cascudos, indican-
do que as espécies exóticas conseguiram se adaptar rapi-
damente às novas condições ambientais e utilizar melhor os 
recursos ambientais.

10  D

Ao utilizar o azul de bromotimol, a amostra 1 será azul, a 
amostra 2, amarela, e a amostra 3 seria verde (cor interme-
diária entre amarelo e azul).

11  D
O fato de haver maior relação entre a área e o volume celular, 
quando se compara o conjunto de células de um ser multi-
celular com uma célula individual, permite o crescimento e o 
aumento da complexidade dos seres vivos.

12  B
Devido às propriedades físico-químicas das moléculas de 
água, o que inclui as pontes de hidrogênio, a água pode ser 
conduzida por materiais como o barbante, por meio da ade-
são e da coesão, processos em que as moléculas de água 
tendem a atrair e ser atraídas por outras moléculas polares, 
nesse caso, aos poros do tecido do barbante, possibilitando 
sua condução.

13  E
Tixotropia é a designação dada para a propriedade por meio 
da qual um coloide muda sua viscosidade, passando de gel 
para sol ou de sol para gel. Quanto mais se submete tal fluido 
a esforços de cisalhamento (aplicação de força), mais sua 
viscosidade diminui.

14  C
O dique será capaz de conter as impurezas, pois os rejei-
tos apresentam elevada densidade, por isso tendem a não 
flutuar e, portanto, decantam no dique. Assim, uma vez que 
a água continua a fluir, haverá uma menor quantidade de 
rejeitos na água que transborda, tornando-a mais pura.

15  B
As mitocôndrias e os cloroplastos apresentam DNA circular 
não associado a histonas ou a grandes quantidades de outras 
proteínas, semelhante às bactérias viventes.

16  C
A água de lastro pode transportar muitas espécies de uma re-
gião para outra. Essas espécies não nativas (exóticas) com-
petem por recursos e podem eliminar as espécies nativas. É 
um dos maiores problemas ambientais atuais, pois traz riscos 
à biodiversidade do planeta.

17  D
O excesso de nutrientes causa a proliferação de certas es-
pécies de algas em um curto espaço de tempo, alterando a 
coloração da água para laranja, roxo, vermelha, entre outras 
cores; por isso, o termo floração de algas nocivas (FAN) vem 
sendo preferido pelos pesquisadores.

18  A
O texto descreve a história da descoberta do complexo gol-
giense pelo pesquisador italiano Camilo Golgi. A morfologia 
de redes reticulares fragmentadas com face cis e trans e as 
funções de processamento e distribuição de proteínas à mem-
brana e às vesículas são compatíveis com essa organela.


