
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES  
 
 

01. Verifique, com muita atenção, se este caderno de prova contém um total de 30 (trinta) questões. Constatando qualquer 
anormalidade (página sem impressão, página repetida, ausência de página e correspondentes questões, impressão 
defeituosa), solicite ao aplicador de prova outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores aos 10 (dez) 
minutos iniciais desta prova. 

02. As questões desta prova estão distribuídas na sequência em que se encontram neste caderno e devem ser respondidas no 
cartão também seguindo a sequência das matérias: 

 
 

Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias 41 a 70 30 questões 
 
 
03. Você dispõe de 4h e 30min (quatro horas e trinta minutos) para fazer as questões de múltipla escolha de ambos os cadernos e 

a Redação. Faça-as com tranquilidade, mas controle o seu tempo. 
04. Leia, cuidadosamente, cada questão da prova, marcando, inicialmente, as alternativas corretas no próprio caderno de prova. 
05. Se sentir dificuldade em alguma questão, passe adiante e, posteriormente, retorne, caso haja tempo. 
06. Antes de transcrever suas alternativas para o cartão de respostas, realize os seguintes procedimentos:  

A) Confira se o nome e o número impressos na parte superior do cartão coincidem com o seu nome e seu número de inscrição. 
Caso o nome e o número do cartão de respostas que lhe foi entregue não coincidirem com o seu ou o da sua inscrição, avise 
imediatamente ao aplicador da prova. 

B) Atente para o fato de que a utilização de um cartão de respostas cujo nome e número não coincidirem com os de sua 
inscrição invalidará a sua prova, à qual será atribuída nota ZERO. 

C) Para marcar, no cartão de respostas, a sua alternativa, utilize somente caneta esferográfica azul ou preta. 
D) Não escreva nada no cartão de respostas; apenas assinale a alternativa da questão e ponha sua assinatura no local 

expressamente indicado. 
E) Não amasse, não dobre nem suje o cartão de respostas. NÃO HAVERÁ SUBSTITUIÇÃO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. Seu cartão 

de respostas será corrigido por leitora óptica. 
07. SERÁ CONSIDERADA ERRADA A QUESTÃO EM QUE FOR FEITA QUALQUER RASURA OU MARCA EM MAIS DE UMA ALTERNATIVA. 
08. A responsabilidade pela assinalação das respostas é totalmente sua, e elas não poderão ser refeitas, nem alteradas, depois de 

recolhido o cartão de respostas. 
09. LEMBRE-SE: há uma única alternativa correta. 
10. Ao terminar de transcrever suas opções, chame o aplicador e devolva o caderno de prova utilizado, o cartão de respostas e a 

folha de redação. 
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TABELA PERIÓDICA DOS ELEMENTOS 
 
 
 

1                 18 
1                 2 

H                 He  
1,01 2           13 14 15 16 17 4,00 

3 4           5 6 7 8 9 10 

Li Be           B C N O F Ne  
6,94 9,01           10,8 12,0 14,0 16,0 19,0 20,2 

11 12           13 14 15 16 17 18 

Na Mg           A Si P S C Ar  
23,0 24,3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 27,0 28,1 31,0 32,1 35,5 40,0 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu  Zn Ga Ge As Se Br Kr  
39,1 40,1 45,0 47,9 50,9 52,0 54,9 55,9 58,5 58,7 63,6 65,4 69,7 72,6 74,9 79,0 79,9 83,8 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe 
85,5 87,6 88,9 91,2 92,9 95,9 (98) 101 103 106 108 112 115 119 122 128 127 131 

55 56 57 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

Cs Ba La* Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg T Pb Bi Po At Rn 
133 137 139 179 181 184 186 190 190 195 197 201 204 207 209 210 (210) (222) 

87 88 89 104 105 106 107 108 109 110 111 112       

Fr Ra Ac~ Rf Db Sg Bh Hs Mt Uun Uuu Uub       
(223) (226) (227) (257) (260) (263) (262) (265) (266) (269) 272 (277)       

 
 
 

    58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
* Lantanídeos Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu 

    140 141 144 (147) 150 152 157 159 163 165 167 169 173 175 
 

    90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 
~ Actinídeos Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

    232 (231) (238) (237) (242) (243) (247) (247) (249) (254) (253) (256) (254) (257) 

 
 
 
 
Obs.: Os números entre parênteses indicam, em unidades de massa atômica, a massa do isótopo mais estável. 
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MATEMÁTICA, CIÊNCIAS DA  
NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

 
41.    FORTALEZA REGISTRA MENOR NÚMERO DE MORTES  

NO TRÂNSITO ENTRE JANEIRO E MARÇO 
DOS ÚLTIMOS 20 ANOS 

 

Segundo a prefeitura, 2021 marcou o sétimo ano em  
queda no número de mortes por acidentes de trânsito. 

 
No primeiro trimestre de 2021, Fortaleza 

registrou o menor índice de mortes das últimas duas 
décadas. De acordo com a prefeitura, 26 óbitos foram 
contabilizados entre janeiro e março de 2022. O número 
representa uma redução de 65% em relação à média do 
mesmo período dos anos anteriores. 

 
Disponível em: https://www.opovo.com.br/noticias/ 
fortaleza/2022/04/18/fortaleza-menor-numero-mortes-
transito-janeiro-marco-ultimos-20-anos.html 
Acesso em: 5 jun. 2022. 

 
Segundo o texto, a referida média de mortes do mesmo 
período dos anos anteriores era de  

A) 63,25. 
B) 74,28. 
C) 85,23. 
D) 54,65. 
E) 42,90. 

 
42.      A densidade de área de um objeto bidimensional 

(quando a terceira dimensão é desprezível em relação às 
outras duas dimensões, como em chapas de aço) é 
calculada como a massa por unidade de área, ou seja, 
divide-se a massa pela área da figura formada pelas duas 
dimensões não desprezíveis. 

A figura a seguir apresenta chapas de aço retan-
gulares cujas dimensões são 3 metros de comprimento,                    
2 metros de largura e 5 mm de espessura.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essas chapas de aço são feitas de uma liga cuja densidade 
volumétrica é de 2500 kg/m3, o que equivale a uma 
densidade superficial, em kg/m2, de  

A) 15.  
B) 17,5.  
C) 20.  
D) 10.  
E) 12,5. 

43.      CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO MUNDIAL 
 

O crescimento populacional ou crescimento 
demográfico mundial é calculado a partir do saldo entre o 
total de pessoas nascidas vivas e o total de mortes em 
determinado período de tempo (dentro de um ano, por 
exemplo). 

A população mundial, no ano de 2020, era de 
7.794.799.000 pessoas, de acordo com dados da 
Organização das Nações Unidas (ONU). A marca dos                           
7 bilhões foi atingida no dia 31 de outubro de 2011, data 
determinada pelo Fundo de População das Nações Unidas.  

Apesar de o número absoluto estar crescendo, a 
taxa em que esse crescimento se dá vem diminuindo com o 
passar dos anos. Isso significa que houve diminuição na 
velocidade com que a população mundial está crescendo.  

Desde o final dos anos 1960, a taxa de 
crescimento entrou em declínio, movimento que se 
acentuou a partir de 1990. Atualmente, a taxa de 
crescimento da população mundial é de 1,1% (ONU, 2020).  

 
Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/ 
geografia/a-populacao-mundial.htm. 
Acesso em:  5 jun. 2022 (adaptado). 

 
Considerando que 0,95; 0,89 e 0,0047 são aproximações 
para log 9; log 7,794799 e log 1,011, respectivamente, e que 
a taxa de crescimento anual de 2020 se manterá pelas 
próximas décadas, estima-se que a população atingirá a 
marca de 9 bilhões de habitantes em  

A) 2035. 
B) 2037. 
C) 2040. 
D) 2030. 
E) 2032. 

 
44.       A utilização de reservatórios 

apoiados no solo é muito comum 
quando se necessita armazenar grande 
quantidade de líquido, normalmente 
água, como em indústrias, shoppings, 
reservatório para abastecimento de 
cidades, etc. 

Na figura ao lado, está 
representado um reservatório cilíndrico 
e vertical cuja altura é de 6 metros e o 
raio, 4 metros. 

 
Esse reservatório é alimentado por duas bombas de vazões 
iguais a 20.000 litros/hora e 10.000 litros/hora. Com o 
reservatório vazio, as duas bombas são acionadas ao 
mesmo tempo. Ao atingir metade da capacidade do 
reservatório, a bomba de maior vazão é desligada, ficando 
apenas a de menor vazão. Nessas condições, o tempo 
necessário para encher totalmente esse reservatório é de, 
aproximadamente, 

A) 30 horas. 
B) 25 horas. 
C) 20 horas. 
D) 15 horas. 
E) 10 horas. 
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45. Lançamento oblíquo é um movimento usado para 
descrever trajetórias de corpos lançados com ângulos 
diferentes de 0o e 90o. A figura a seguir representa o 
lançamento oblíquo de um corpo, em que A e B são, 
respectivamente, os pontos inicial e final da trajetória. 

 
 
 
 
 
 
 
 

As equações horárias do movimento com t (t ≥ 0), em 
segundos, x e h em metros estão representadas a seguir: 

• h = 60 + 20t – 5t2 
• x = 10t 

 
Logo, a distância horizontal, em metro, percorrida pelo corpo 
é de 

A) 12. 
B) 60. 
C) 10. 
D) 15. 
E) 30. 

 
46. A figura mostra a previsão do tempo para alguns dias do 

próximo mês. As porcentagens dentro dos círculos cinzas 
representam as probabilidades de chover em cada dia, 
considerando que os fatos de chover a cada dia são eventos 
independentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um ciclista quer treinar nos três dias indicados na figura, 
mas, por precaução, decide não pedalar num dia em que 
estiver chovendo. A probabilidade de que ele consiga 
pedalar pelo menos um dia é de 

A) 40%. 
B) 80%. 
C) 34,8%. 
D) 61,6%. 
E) 60%. 

 
 

47. Dois corpos movimentam-se no eixo x de um plano 
cartesiano, em uma superfície perfeitamente lisa, sem 
atrito. Ambos os corpos se aproximam com a mesma 
velocidade e sofrem uma colisão perfeitamente elástica. 
Após a colisão, um dos corpos de massa 600 g fica em 
repouso em relação ao eixo x do plano cartesiano. Qual o 
valor da massa, em gramas, do outro corpo?  

A) 200  
B) 500  
C) 150 
D) 300  
E) 400  

 
48. As figuras mostram um ímã em duas situações de 

movimento e uma de repouso em relação a uma espira de 
cobre. Nas duas situações em que há movimento, em uma 
o ímã se aproxima e em outra se afasta da espira de modo 
que um galvanômetro indica corrente elétrica no sistema. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: http://webfisica.com/ 
fisica/curso-de-fisica-basica/aula11.87/. 
Acesso em: 4 jun. 2022 (adaptado). 

 
Observando as situações das figuras, infere-se que o(a) 

A) sentido da corrente elétrica induzida indicada na figura que 
mostra o ímã se afastando da espira está incorreto. 

B) variação do fluxo magnético, nas figuras em que há 
movimento relativo, faz surgir uma diferença de 
potencial e, consequentemente, uma corrente por 
indução eletromagnética. 

C) sentido da corrente elétrica induzida indicada na figura 
que mostra o ímã se aproximando da espira está 
incorreto. 

D) variação do fluxo elétrico, nas figuras em que há 
movimento relativo, faz surgir uma diferença de 
potencial e, consequentemente, uma corrente por 
indução eletromagnética. 

E) galvanômetro deveria indicar uma leitura de corrente, já 
que existe fluxo magnético na situação em que o ímã 
está em repouso em relação à espira.  
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49. É bastante comum ver, em uma região do asfalto 
aparentemente molhada, algumas dezenas de metros à 
frente, as famosas miragens, em determinados momentos 
do dia em que a temperatura é elevada. Quando os raios de 
luz se aproximam da região asfaltada, eles atravessam 
camadas de ar cada vez mais quentes.  

Com o aumento da temperatura do ar, conclui-se que o(a) 

A) densidade do ar quente, menor que a do ar frio, faz a 
velocidade da luz diminuir. 

B) índice de refração do ar aumenta com a aproximação 
dos raios de luz do asfalto.   

C) velocidade da luz aumenta e o índice de refração diminui 
com a aproximação dos raios de luz do asfalto.   

D) densidade do ar quente, maior que a do ar frio, faz a 
velocidade da luz aumentar. 

E) movimento uniforme da frente de onda nas regiões de 
diferentes temperaturas faz que os raios se curvem e 
formem as miragens. 

 
50. Uma força de módulo F atua sobre uma caixa vazia, fazendo 

que ela adquira uma aceleração de 2 m/s2. Ao se inserir, no 
interior da caixa vazia, um objeto de massa m, sob a ação 
da mesma força de intensidade F, a aceleração da caixa é 
reduzida de 1 m/s2. Se inseridos mais 3 objetos de massa m 
no interior da caixa, sob a ação da mesma força de 
intensidade F, a nova aceleração, em m/s2, será de 

A) 0,9. 
B) 1,2. 
C) 1,5.  
D) 0,2. 
E) 0,4. 

 
51. No livro A Viagem Ao Centro Da Terra, o autor sugere uma 

empreitada com destino ao centro do planeta de raio R e 
de gravidade na sua superfície g. Considerando que essa 
viagem fosse possível e que o planeta Terra fosse esférico, 
com densidade constante em todos os pontos, quando o 
viajante atingisse uma posição no interior do planeta que 

correspondesse a uma distância 
R
3

 do centro do planeta, a 

gravidade a que o viajante estaria submetido seria de 

A) 
4 g

.
3

 

B) g. 

C) 3g. 

D) 
2g

.
3

 

E) 
g

.
3

 

 
 
 
 

52. Um gerador de força eletromotriz ε = 12 volts está lançando 
a máxima potência para um circuito externo composto por 
um único resistor de resistência R. Sabendo que a corrente 
de curto-circuito vale 2 A, conclui-se que o valor da máxima 
potência lançada, em watts, é de 

A) 10. 
B) 144. 
C) 6. 
D) 12. 
E) 24. 

 
53. Uma substância recebe calor de uma fonte, e a variação da 

temperatura θ com a quantidade de calor recebida Q dessa 
substância é mostrada no gráfico a seguir. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assim, qual(is) o(s) trecho(s) do gráfico em que a substância 
coexiste em dois estados físicos?  

A) B e D, apenas. 
B) A, C e E, apenas. 
C) C e D, apenas. 
D) Em todos os trechos. 
E) A e E, apenas. 

 
54. Um bloco maciço de densidade d1 = 12 g/cm3 e com volume 

V é soldado a outro bloco maciço de densidade 
desconhecida d2 e volume 2V. Sabendo que a densidade do 
conjunto vale 8 g/cm3, calcula-se que a densidade d2 vale 

A) 4 g/cm3. 
B) 6 g/cm3. 
C) 2 g/cm3. 
D) 16 g/cm3. 
E) 10 g/cm3. 
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55. A serotonina é um neurotransmissor que atua no cérebro, 
estabelecendo comunicação entre as células nervosas, 
podendo também ser encontrada no sistema digestivo e 
nas plaquetas do sangue. Essa molécula, também 
conhecida por “hormônio da felicidade”, é produzida a 
partir do aminoácido triptofano, que é obtido por meio dos 
alimentos. As fórmulas estruturais da serotonina e do 
triptofano são representadas a seguir. 

         
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: https://www.tuasaude.com/serotonina/. 
Acesso em: 25 maio 2022. 

 
A partir da análise das fórmulas estruturais do triptofano e 
da serotonina, conclui-se que 

A) o triptofano apresenta a função álcool. 
B) o triptofano é um aminoácido essencial, opticamente ativo. 
C) as duas moléculas apresentam isomeria geométrica                    

cis-trans. 
D) as duas substâncias são isômeras de função. 
E) a serotonina é opticamente ativa. 

 
56. Os danos causados pelas substâncias lançadas na atmosfera 

vão além do aumento da temperatura média global.                          
A medida da qualidade do ar feita pela companhia de 
Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) baseia-se na 
quantidade de poluentes existentes na atmosfera, cuja 
concentração é medida em microgramas por metro cúbico 
ou em partes por milhão (ppm). A tabela a seguir é um 
padrão de referência da qualidade do ar estabelecido pelo 
Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). 

Qualidade do ar CO ppm (v/v) O3 (µg/m3) NO2 (µg/m3) 

Boa 4,5 80 100 

Regular 9,0 160 320 

Inadequada 15,0 200 1130 

Péssima 40,0 1000 3000 

Crítica 50,0 1200 3750 

 
Disponível em: https://www.tnc.org.br/. 
Acesso em: 14 jun. 2022 (adaptado). 

 
Considerando que o volume molar, a 25 oC e 1 atm, é igual 
a 25 L/mol e que, em 1 m3 de ar atmosférico, estão 
presentes, nessas condições, 3,6 ⋅ 1020 moléculas de 
monóxido de carbono, e admitindo que os gases 
apresentam comportamento ideal, conclui-se que a 
qualidade do ar é considerada 

 
 

Dado: Constante de Avogadro = 6,0 ⋅ 1023 mol–1.  

 
A) inadequada. 
B) péssima. 
C) crítica. 
D) boa. 
E) regular. 

 
57. A pilha de mercúrio-zinco, também conhecida por pilha de 

Ruben-Mallory, é constituída basicamente por uma cápsula 
de zinco metálico envolto por uma pasta, contendo, a 
princípio, uma solução aquosa de hidróxido de potássio, 
KOH(aq), e óxido de mercúrio (HgO), como mostra a figura a 
seguir. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Dados os potenciais-padrão de redução: 
− −

− −

+ + → +

= −
+ + → +

= +



 

(s) 2 ( ) (s) (aq)

0

(s) 2 ( ) ( ) (aq)

0

I. ZnO H O 2 e Zn 2 OH

E 1,26 V
II. HgO H O 2 e Hg 2 OH

E 0,09 V

 

 
Com base nas informações fornecidas, afirma-se que 

A) o óxido de mercúrio, HgO, atua como agente oxidante 
no polo negativo da pilha. 

B) o sentido do fluxo de elétrons é do eletrodo de zinco 
para o eletrodo de óxido de mercúrio. 

C) as concentrações dos íons − +2
(aq) (aq)OH e Zn  aumentam à 

medida que a pilha vai sendo gasta. 
D) a diferença de potencial dessa pilha, em condição 

padrão, é  – 1,17 V. 
E) o eletrodo de zinco terá sua massa aumentada após 

certo tempo de funcionamento da pilha. 
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58. Em um recipiente fechado, de capacidade volumétrica igual 
a 2 litros, mantido à temperatura T, foram introduzidos                      
4 mols de carbono sólido e 2 mols de dióxido de carbono 
gasoso. A reação se processou formando o gás monóxido 
de carbono, conforme mostra a equação a seguir: 

C(s)  +  CO2(g)  ⇌  2 CO(g) 
 

Considerando que, quando o equilíbrio é alcançado, a pressão 
total é de 12 atm e que há 1 mol de gás carbônico, a constante 
de equilíbrio, em termos de pressão parcial, é igual a 

A) 14. 
B) 15. 
C) 16. 
D) 13. 
E) 12. 

 
59.       Ao adicionarmos um soluto não volátil a um 

solvente puro, sem alterarmos sua temperatura, notaremos 
que haverá um abaixamento da pressão de vapor do solvente. 
Ao estudo desse fenômeno é dado o nome de Tonoscopia ou 
Tonometria. Por exemplo, quando se adiciona açúcar à água, 
a pressão de vapor da água diminui. 

 

Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/quimica/. 
Acesso em: 25 maio 2022. 

 
Usando a Lei de Raoult e considerando que a pressão de 
vapor da água pura é igual a 17,5 mmHg, a pressão de vapor 
da água, em mmHg, a 20 oC, numa solução preparada pela 
dissolução de 684 g de sacarose (massa molar igual                             
a 342 g ⋅ mol–1) em 0,18 kg de água (massa molar igual a                      
18 g ⋅ mol–1), é igual a 

A) 14,52. 
B) 16,73. 
C) 15,65. 
D) 13,21. 
E) 12,34. 

 
60.      O metanol (massa molar igual 32 g ⋅ mol–1) também 

chamado de álcool metílico ou hidrato de metilo, é um 
biocombustível altamente inflamável. Essa substância pode 
ser obtida por meio da destilação destrutiva da madeira 
(processamento da cana-de-açúcar) ou industrialmente, 
por meio da oxidação do gás metano (processo petro-
químico), de acordo com a reação: 

 

+ →
4(g) 2(g) 3 ( )

1
CH O CH OH

2
 

 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/. 
Acesso em: 15 jun. 2022 (adaptado). 

 
Considerando as equações a seguir, 

CH4(g)  +  H2O(g)   →  CO(g)  +  3 H2(g)       ∆H0 = + 206,1 kJ 

2 H2(g)  +  CO(g)    →  CH3OH(


)                ∆H0 = − 128,3 kJ 

2 H2(g)  +  O2(g)     →  2 H2O(g)                  ∆H0 = − 483,6 kJ 
 

infere-se que a energia liberada, em kJ, na produção de      
80 g de metanol, é igual a 

A) 450. 
B) 470. 
C) 490. 
D) 410. 
E) 430. 

 
61.       A produção de sabão é uma das reações mais 

antigas. Não se sabe quem a inventou, mas acredita-se que  
foi descoberta por acidente quando, ao ferverem gordura 
animal contaminada com cinzas, uma espécie de “coalho” 
branco flutuou sobre a mistura. Os vestígios mais antigos 
da produção de materiais semelhantes ao sabão datam de 
cerca de 2800 a.C. Atualmente, os sabões são produzidos a 
partir da reação de gorduras e óleos com um composto 
inorgânico, dando origem a um sal de ácido carboxílico, que 
é o sabão, de acordo com as etapas representadas a seguir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: http://qnint.sbq.org.br/. 
Acesso em: 12 maio 2022 (adaptado). 

 
Considerando as reações descritas anteriormente, nas 
etapas I e II, conclui-se que 

A) o composto Y é uma monobase forte e parcialmente 
solúvel em água. 

B) o composto X, formado na etapa I, segundo a IUPAC, é 
denominado de 1,2,3-propenotriol. 

C) os sabões são chamados de tensoativos ou emulsificantes, 
pois diminuem a tensão superficial da água. 

D) o sabão, dissolvido em água, gera uma solução alcalina. 
E) a etapa II representa uma reação de deslocamento ou 

simples troca. 
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62.       O calcário é uma rocha de origem sedimentar 
constituída predominantemente de carbonato de cálcio 
(massa molar igual a 100 g ⋅ mol–1) utilizada na indústria 
para remover impurezas presentes em minérios de ferro 
em alto forno. Quando a pedra calcária é aquecida, 
decompõe-se em dióxido de carbono e óxido de cálcio, 
sendo que este último se combina com o dióxido de silício 
(impureza), para formar o metassilicato de cálcio, 
comumente chamado de “escória”, de acordo com as 
equações a seguir. 

 

CaCO3  →  CaO + CO2 

CO2 + SiO2 →  CaSiO3 

 
Disponível em: https://www.infopedia.pt/ 
apoio/artigos/calcario. 
Acesso em: 25 maio 2022 (adaptado). 

 
Considerando as informações contidas no texto, a massa de 
metassilicato de cálcio (massa molar igual a 116 g ⋅ mol–1) 
produzida, em kg, a partir de 400 kg de calcário, com pureza 
de 90%, é igual a 

A) 464,0. 
B) 515,5. 
C) 534,0. 
D) 417,6. 
E) 389,5. 

 
63.       A Amazentis, uma empresa derivada do Instituto 

Federal Suíço de Tecnologia (EPFL), anunciou que a revista 
clínica e translacional revisada por pares Cell Reports 
Medicine publicou novos resultados clínicos mostrando os 
benefícios para a saúde muscular do microbioma intestinal 
pós-biótico Urolitina A. Essa é uma importante descoberta 
na pesquisa de longevidade e saúde muscular. A Urolitina A 
é o primeiro e único composto que demonstrou 
clinicamente melhorar a função muscular ao renovar as 
mitocôndrias. O envelhecimento está associado a um 
declínio na função mitocondrial que pode levar à redução 
da capacidade de exercício, resistência e esforço muscular. 

                   
Disponível em: https://www.opovo.com.br/ 
noticias/mundo/2022/05/18/comunicado-
do-business-wire-amazentis.html/.  
Acesso em: 19 maio 2022 (adaptado). 

 
Essas descobertas científicas permitem afirmar que há 
benefícios da Urolitina A em 

A) aumentar a produção de mioglobina nos músculos 
esqueléticos. 

B) renovar as organelas atuantes na produção de energia 
nos músculos. 

C) retardar o envelhecimento das células que compõem a 
epiderme. 

D) melhorar a eficiência do peristaltismo na musculatura 
estriada. 

E) renovar a produção de fibras colágenas que compõem a 
pele. 

64. O gráfico a seguir representa a atividade de uma enzima 
digestiva em função da variação do pH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Disponível em: https://www.vestibulandoweb.com.br/ 
educacao/biologia/questoes-enzimas/.  
Acesso em: 19 maio 2022.  

 
A partir do gráfico, infere-se que, quanto ao ótimo de atividade, 
essa enzima provavelmente faz parte da composição do(a) 

A) lágrima. 
B) suco biliar. 
C) suco gástrico. 
D) linfa. 
E) saliva. 

 
65. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: https://twitter.com/ 
minsaude/status/801168396867944448.  
Acesso em: 20 maio 2022. 

 
Essas medidas são importantes para evitar casos de 
contaminação por 

A) Entamoeba histolytica e Ascaris lumbricoides. 
B) Ascaris lumbricoides e Ancylostoma duodenale. 
C) Ancylostoma duodenale e Plasmodium vivax. 
D) Vibrio cholerae e Giardia lamblia. 
E) Giardia lamblia e Entamoeba histolytica. 
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66. Tarsila do Amaral (1886-1973) foi uma das mais importantes 
artistas do Brasil. A imagem a seguir mostra a representação 
da obra em óleo sobre tela, “A Cuca”, que Tarsila pintou no 
começo de 1924. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Disponível em: https://www.historiadasartes.com/ 
sala-dos-professores/a-cuca-tarsila-do-amaral/.  
Acesso em: 19 maio. 2022. 

 
Quanto aos níveis de organização em Biologia, essa obra 
apresenta um exemplo de 

A) população. 
B) mutualismo. 
C) protocooperação. 
D) comensalismo. 
E) biocenose. 

 
67. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: https://bichinhosdejardim.com/page/7/.  
Acesso em: 20 maio 2022. 

 
Esses quadrinhos ilustram características do desenvol-
vimento de determinado animal em que são representadas 
as fases de  

A) larva e crisálida. 
B) larva e imago. 
C) crisálida e imago. 
D) imago e ovo. 
E) ovo e pupa. 

68. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DARWIN, Charles. 
Disponível em: https://ih1.redbubble.net/ 
image.225745989.3420/flat,800x800,070,f.jpg 
Acesso em: 4 jul. 2022. 

 
À imagem feita por Darwin, associa-se a seguinte frase:  

A) A natureza não dá saltos.  
B) Novos genes são produtos do meio.  
C) A partir de um início, muitas formas podem evoluir. 
D) A luta pela sobrevivência é casual.  
E) Em um ambiente, o mais forte sobrevive.  

 
69.               TEMPORADA DE CAÇA AOS COGUMELOS  

COMESTÍVEIS COMEÇA NO RS. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Cogumelo porcini colhido em caça do glamping. 

 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/comida/ 
2022/05/temporada-de-caca-aos-cogumelos-
comestiveis-comeca-no-rs.shtml/.  
Acesso em: 20 maio 2022.  

 
O fungo apresentado na notícia possui a característica de 
formar 

A) corpos de frutificação denominados zigósporos. 
B) esporos sexuados denominados ascocarpos. 
C) corpos de frutificação denominados basidiocarpos. 
D) hifas especializadas denominadas ascos. 
E) hifas cenocíticas. 
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70.       Uma pesquisa do Instituto Butantan publicada na 
revista Marine Drugs identificou três compostos presentes 
em algas marinhas vermelhas da espécie Laurencia 
dendroidea que podem ser novos aliados no tratamento da 
esquistossomose. Elatol, rogiolol e obtusol demonstraram 
atividade significativa contra o parasita causador da 
doença, inibindo completamente a sua reprodução e a 
liberação dos ovos. No atual estudo, os compostos foram 
testados diretamente nos vermes adultos e todos 
induziram 100% de separação dos casais e inibiram 
totalmente a oviposição. O rogiolol foi o mais efetivo, 
matando 90% dos vermes expostos após 72 horas e                            
100% ao final da exposição de 96 horas. Já nas larvas do 
parasita que infecta o homem, os três compostos induziram 
100% de mortalidade. 

 
Disponível em: https://butantan.gov.br/noticias/. 
Acesso em: 22 maio 2022 (adaptado). 

 
Com relação a essa pesquisa, afirma-se que 

A) os compostos identificados inibiram a reprodução do 
caramujo planorbídeo. 

B) algas marinhas feofíceas podem ser utilizadas na 
prevenção e no tratamento da esquistossomose. 

C) os compostos identificados em uma espécie de 
rodofícea podem ser aliados no tratamento de um tipo 
de verminose. 

D) elatol, rogiolol e obtusol induziram 100% de mortalidade 
dos cistecercos. 

E) 90% dos miracídeos morreram após 72 horas de 
exposição ao rogiolol. 
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