
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES  
 
 
 

01. Verifique, com muita atenção, se este caderno de prova contém um total de 60 (sessenta) 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 31 a 60 30 questões 
 

03. Você dispõe de 4 (quatro) horas 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 

 
31.      O Conselho Fiscal da Petrobras é composto por 

cinco membros, com mandato de um ano, permitida 
reeleição, sendo um indicado pelos acionistas minoritários, um 
indicado pelos acionistas titulares de ações preferenciais e três 
indicados pela União.  

 

Disponível em: https://www.investidorpetrobras.com.br/. 
Acesso em: 23 set. 2022 (adaptado). 

 

Considerando-se que os acionistas minoritários dispõem de 
3 pessoas para indicar, os acionistas titulares de ações 
dispõem de outras 4 pessoas para serem indicadas e a 
União dispõe de mais outras 6 pessoas para indicação, 
depreende-se que a quantidade de maneiras distintas de 
que pode ser feita a escolha para a composição do Conselho 
Fiscal é 

A) 20. 

B) 60. 

C) 80. 

D) 240. 

E) 1 400. 

 
32.      ITBI é o imposto sobre a transmissão inter-vivos, a 

qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza 
ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. 

A alíquota do ITBI é calculada em 4% sobre o 
valor de mercado do imóvel ou direito transmitido/cedido, 
ou sobre o próprio valor declarado pelo contribuinte 
quando superior ao valor de mercado aferido, ou ainda 
sobre o valor do IPTU, o que for maior. Há benefícios na 
redução dessa alíquota nos seguintes casos:  
1. No caso de financiamento de imóveis com utilização de 

recursos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH).                     
O contribuinte pagará 0,5% (cinco décimos por cento) 
sobre o valor efetivamente financiado, até o limite              
de R$ 332 223,14.  

2. No caso de pagamento antecipado à lavratura do 
instrumento que servir de base para o cálculo do ITBI                 
(por exemplo: escritura pública, contrato de financiamento 
bancário etc.), a alíquota será de 2%. 

 

Disponível em: https://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br/. 
Acesso em: 26 set. 2022 (adaptado). 

 
Considerando-se a venda de um imóvel sem pagamento 
antecipado à lavratura do instrumento que serve de base 
para o cálculo do ITBI, cujo valor de mercado é de                                   
R$ 300 000,00, com o pagamento de R$ 100 000,00 à vista, 
e o restante financiado com recursos do Sistema Financeiro 
da Habitação, constata-se que o valor do ITBI referente a 
essa venda é de  

A) R$ 1 500,00. 

B) R$ 4 000,00. 

C) R$ 5 000,00. 

D) R$ 8 500,00. 

E) R$ 12 000,00. 

 

33. Os metais podem ser divididos em quatro grupos, de 
acordo com a densidade: leves (alumínio e magnésio), 
pouco pesados (zinco, estanho, ferro, cobre, níquel), 
pesados (prata, chumbo, mercúrio) e muito pesados (ouro, 
platina). A seguir, apresenta-se uma tabela com as 
densidades de alguns metais. 

METAL DENSIDADE (g  cm–3) 

Alumínio 2,70 

Bário 3,59 

Berílio 1,85 

Bismuto 8,90 

Cádmio 8,65 

Cálcio 1,53 

Césio 1,87 

Crômio 7,19 

Cobalto 8,80 

Cobre 8,93 

Gálio 5,91 

Ouro 19,28 

Ferro 7,87 

Chumbo 11,34 

Lítio 0,53 

Magnésio 1,74 

Manganês 7,47 

Níquel 8,91 

Estanho 7,29 

Platina 21,45 

Paládio 12,00 

Mercúrio 13,55 

Prata 10,50 

Titânio 4,55 

Tungstênio 19,30 

Urânio 18,95 

Zinco 7,14 

  
O seguinte cone foi feito com ouro até a metade da altura, 
e o restante foi feito de prata.  
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Com base nos dados, conclui-se que a densidade média do 
cone é de, aproximadamente, 

A) 11,10 g/cm3. 

B) 11,60 g/cm3. 

C) 12,63 g/cm3. 

D) 14,89 g/cm3. 

E) 15,86 g/cm3. 

 
34. Um piso retangular de dimensões 20 metros por 30 metros está 

representado a seguir. Nele, constam duas circunferências com 
centros nos pontos C1 e C2 e com raios iguais a 10 metros.                 
Essas circunferências tangenciam três lados do retângulo, e uma 
circunferência passa pelo centro da outra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deseja-se pintar completamente a região indicada de cinza 
com uma tinta cujo rendimento é de 1 galão/20 m2.                    
Logo, o número de galões necessários para isso será de  

A) 4. 

B) 5. 

C) 6. 

D) 7. 

E) 8. 

 
35. Um cliente tem uma dívida de R$ 2 000,00 em um banco, 

com vencimento incluídos para daqui a 2 anos e juros 
compostos de 2% ao mês inclusos nesse valor. Sabendo-se 
que a gerente do banco informou ao cliente que ele poderia 
antecipar o pagamento em qualquer período até o 
vencimento e, nesse caso, terá direito a um desconto 
referente aos juros do período antecipado.  

Como o cliente deseja ter um desconto de, pelo menos,                  
R$ 400,00, conclui-se que a antecipação do pagamento, 
para essas condições, deverá ser em, pelo menos, 

Dados: log 1,02 = 0,0086  e  log 2 = 0,3 

 
A) 9 meses. 

B) 10 meses. 

C) 11 meses. 

D) 12 meses. 

E) 13 meses. 

 

 
 
 
 

36. Interpolação é a estimativa de um valor ou conjunto de 
valores com base em seu contexto. A interpolação linear, 
uma forma muito simples de interpolação, é basicamente a 
utilização de uma linha reta entre dois ou mais pontos, ou 
seja, é usada uma função do tipo y = ax + b, para relacionar 
as grandezas envolvidas. 

A tabela a seguir traz alguns valores de um experimento 
que consiste em prender uma massa na extremidade de 
uma mola para medir a deformação. 

Medida Deformação (cm) Massa (g) 

1 0 0 

2 0,60 10,1 

3 3,40 59,7 

4 6,20 109,7 

5 9,00 159,3 

 
Usando-se a interpolação linear entre os dois valores mais 
próximos, estima-se que a massa que causa uma 
deformação de 0,50 cm é de, aproximadamente, 

A) 2,04 g. 

B) 4,12 g. 

C) 6,36 g. 

D) 8,41 g. 

E) 9,13 g. 

 
37. A figura a seguir mostra um paciente com massa de 95 kg 

sendo submetido a uma tração aplicada no pescoço para 
diminuir a pressão sobre o nervo irritado causada por uma 
condição chamada de radiculopatia cervical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre o 
paciente e a mesa vale 0,2, estima-se que o valor da massa 
m pendurada pelo fio, para que o paciente fique na 
iminência de deslizar sobre a mesa, vale 

Dado: cos 30o = 0,85 

 
A) 12 kg. 

B) 18 kg. 

C) 20 kg. 

D) 25 kg. 

E) 30 kg. 
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38. Uma seringa hipodérmica possui uma 
área de secção transversal de 3 cm2. 
Sabe-se que, para injetar uma 
medicação endovenosa em um 
paciente enfermo, a pressão mínima 
necessária é de 12 mmHg. 

Dessa forma, sendo a área da secção 
transversal da agulha de 0,5 mm2, a 
pressão sobre o êmbolo durante a 
inserção do medicamento na 
situação de pressão mínima em 
todo o processo foi de 

A) 2 mmHg. 

B) 12 mmHg. 

C) 18 mmHg. 

D) 54 mmHg. 

E) 72 mmHg. 

 
39. Em um experimento, um aluno de um curso de engenharia 

está de posse de duas bolas de bilhar no alto de um edifício. 
Ele lança uma das bolas horizontalmente, com velocidade 
de módulo V, e, no mesmo instante, deixa a outra cair, do 
repouso, em queda livre. Desprezando-se a resistência do 
ar, sobre a situação exposta, infere-se que as duas bolas 
atingem o solo com 

A) mesmo valor de velocidade e no mesmo instante de 
tempo. 

B) diferentes valores de velocidade e no mesmo instante de 
tempo. 

C) mesmo valor de velocidade e em instantes de tempo 
diferentes. 

D) diferentes valores de velocidade e em instantes de 
tempo diferentes. 

E) velocidades com direções iguais e em instantes de 
tempo diferentes. 

 
40. Dois resistores RA e RB, quando associados em série a uma 

bateria de 12 volts, são percorridos por uma corrente de 
2A. Se ligados em paralelo à mesma bateria, a associação é 
percorrida por uma corrente total de 9A. Logo, sabendo-se 
que RA é maior que RB, os valores de RA e RB são, 
respectivamente, 

A) 3,6   e  2,4 . 

B) 4,0   e  2,0 . 

C) 4,5   e  1,5 .  

D) 4,8   e  1,2 . 

E) 5,4   e  0,6 . 

 
41. Um estudante descobriu que estava com dificuldade de ler 

seus livros escolares. Indo ao oftalmologista, descobriu que 
era hipermetrope, com seu ponto próximo localizado a uma 
distância de 200 cm, e que seria necessário usar lentes 
corretivas. Assim, qual deve ser, aproximadamente, a 
distância focal das lentes, para que o estudante possa ler 
um livro a uma distância de 25 cm dos seus olhos? 

A) 15 cm 
B) 22 cm 
C) 29 cm 
D) 33 cm 
E) 40 cm 

42. Duas partículas 1 e 2, de massas iguais, são lançadas e 
penetram perpendicularmente em um campo magnético 
uniforme de módulo B. A partícula 1 foi lançada com o triplo 
da velocidade da partícula 2. Sabendo-se que as duas 
partículas experimentam o mesmo módulo de força 

magnética, determina-se que a razão 1

2

q

q
  vale  

A) 
1

.
3

  

B) 
1

.
9

  

C) 1.   

D) 3.   

E) 9. 

 
43. Um músico faz vibrar uma corda de massa m de seu violão 

com uma força F. Sabendo-se que, nessa situação, o 
módulo da velocidade de propagação da onda foi v; se o 
músico causar a vibração de outra corda de massa 0,8 m, 
do mesmo violão, com uma força 3,2 F, o módulo da 
velocidade de propagação será de 

A) v.   

B) 2v.   

C) 2v.   

D) 
v

.
2

  

E) 4v.  

 
44. Uma queda-d´água de 20 m de altura é utilizada para                  

gerar energia elétrica a uma taxa de 1 000 kjoules/s. 
Considerando-se a aceleração da gravidade de 10 m/s2 e a 
densidade da água de 1 g/cm3, conclui-se que a vazão de 
água necessária para produzir energia a essa taxa é de 

A) 2 m3/s. 

B) 5 m3/s. 

C) 10 m3/s. 

D) 15 m3/s. 

E) 20 m3/s. 
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45. O isótopo de plutônio-238, por meio de decaimento                     
alfa, produz urânio-234. Durante esse processo de 
transmutação nuclear, uma dada amostra-estoque de 
plutônio-238 libera certa quantidade de energia térmica 
que pode ser convertida em energia elétrica de potência 
480 W, para alimentar equipamentos como sondas e robôs 
espaciais, bem como para aquecê-los em lugares frios no 
espaço e em planetas distantes. O uso de plutônio-238 é 
vantajoso, porque esse isótopo apresenta meia-vida igual a 
87,5 anos. 

Assim, afirma-se que a energia térmica gerada, em 
quilojoules por hora, nessa dada amostra-estoque de 
plutônio-238, daqui a 350 anos, será de 

Dados: 1 W = 1 J/s; 1 h = 3 600 s 

 
A) 100.           

B) 108.           

C) 113.            

D) 134.            

E) 183. 

   

46. O potencial padrão de redução de um eletrodo é parâmetro 
suficiente para especular a ocorrência espontânea ou não 
de um dado processo eletroquímico ao ser inserido na 

equação da Energia Livre de Gibbs (Go) que indica tal 
espontaneidade por meio da relação matemática                              

Go = – n  F  Eo, em que Eo representa a d.d.p. do 
processo eletroquímico. 

Exemplo de processo espontâneo que ocorre com frequência 
no nosso cotidiano é a corrosão de materiais constituídos à 
base de ferro, que leva à formação da ferrugem, que pode ser 
representada pela equação a seguir. 

 
 

 
Considere os potenciais de redução a seguir. 

Eo(Fe3+/Fe0) = – 0,040V; 

Eo(O2/OH–) = + 0,400 V. 
 

Infere-se que o valor da Energia Livre de Gibbs do processo 
de formação da ferrugem é igual a 

Dados: 1 F = 96 500 C/mol de elétrons; C.V = 1 J 

 
A) – 84,92 kJ.    

B) + 84,92 kJ.     

C) – 169,84 kJ.     

D) + 169,84 kJ.     

E) – 254,76 kJ. 

 
 
 
 
 

47.          TENSOATIVOS CATIÔNICOS: CONDICIONADORES 
 

Por apresentar cargas positivas, o condicionador 
neutraliza as cargas negativas depositadas nos cabelos pelo 
xampu, diminuindo a repulsão entre os fios. Os íons 
carregados positivamente aderem aos fios (e aos tecidos), 
formando uma camada uniforme que tem forte atração 
pela água. É por isso que os fios ficam mais úmidos, 
reduzindo a fricção dos fios, tornando-os mais fáceis de 
pentear. Os tensoativos catiônicos também possuem 
grande afinidade com a proteína queratina dos fios do 
cabelo, tornando-os mais macios e brilhosos. 

 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/ 
química/condicionadores.htm.  
Acesso em: 28 ago. 2022. 

 

A seguir, tem-se um exemplo de substância que pode ser 
utilizada como condicionador. 

 

 

 

 
A partir da análise da fórmula estrutural do agente 
tensoativo e das informações do texto, infere-se que esse 
condicionador 

A) contém ânion cloreto, que pode sofrer hidrólise, 
tornando o meio ácido. 

B) apresenta fortes interações por pontes de hidrogênio 
com a água. 

C) forma principalmente interações por dipolo induzido 
com a proteína queratina. 

D) possui interações de caráter covalente com as moléculas 
das substâncias que compõem o xampu. 

E) reduz a fricção entre os fios por meio de fortes 
interações íon-dipolo. 

 
48.       Uma indústria de fármacos deseja preparar 

determinado medicamento com a dissolução de uma 
substância X em água que apresenta solubilidade que 
aumenta linearmente com a temperatura.  

Sabendo-se que, a 30 oC, é possível dissolver até 
45 mg dessa substância X em 100 mL de água e, na 
temperatura de 80 oC, são necessários 135 mg para saturar 
os mesmos 100 mL de água, conclui-se que a quantidade de 
precipitado obtida ao se acrescentar 500 mg da referida 
substância X em 500 mL de água, na temperatura de 60 oC, 
seria de 

 
A) 1 mg. 

B) 2 mg.          

C) 3 mg.           

D) 4 mg.            

E) 5 mg. 

 
 
 

(s) 2(g) 2 ( ) 3(s)

3
2 Fe O 3 H O 2 Fe(OH)

2
+ + →
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49. Citral ou Lemonal são termos genéricos para designar 
qualquer um dos isômeros terpenoides, de fórmula molecular 
C10H16O, cujas fórmulas estruturais são dadas por: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

O citral A (ou geranial) apresenta odor forte de limão e o                 
citral B (ou neral) possui odor mais adocicado.                                  
Essa diferença entre suas propriedades organolépticas se 
deve, principalmente, ao fato de esses compostos 
apresentarem interações distintas com os receptores 
olfativos nas mucosas nasais. 

As interações do geranial e do neral com os receptores 
olfativos ocorrem de maneira diferenciada, porque esses 
compostos são isômeros 

A) configuracionais E/Z.  

B) configuracionais ópticos. 

C) conformacionais de função. 

D) conformacionais de posição. 

E) constitucionais de cadeia. 

50. Nos hidrocarbonetos insaturados, como alcenos e alcinos, 
a reação orgânica característica é a adição eletrofílica. 
Quando os reagentes eletrofílicos apresentam hidrogênio 
ácido, a citada adição eletrofílica obedece à Regra de 
Markovnikov. Entretanto, a hidroboração/oxidação de 
alcenos é uma reação de adição que corresponde a uma 
hidratação, mas ocorre o efeito anti-Markovnikov.                              
Em outras palavras, na hidroboração/oxidação, o 
hidrogênio ácido se adiciona ao carbono menos 
hidrogenado da dupla ligação. A hidroboração/oxidação 
pode ser esquematizada da seguinte forma: 

 
 
 

 
A partir das informações expostas, afirma-se que o produto 
da hidroboração/oxidação do composto metilbut-2-eno é 

A) 2-metilbutan-2-ol. 

B) 2-metilbutan-1-ol. 

C) 3-metilbutan-2-ol. 

D) 3-metilbutan-1-ol. 

E) 2,2-dimetilbutan-1-ol. 

 
 

 
 
 

51. O ácido acetilsalicílico (AAS) é um fármaco analgésico não esteroide de grande relevância mundial, sendo o composto orgânico 
mais produzido na indústria farmacêutica no mundo inteiro. Em escala industrial, esse composto pode ser obtido por meio da 
reação de acetilação do ácido salicílico (AS) com anidrido acético, catalisada por piridina, com rendimento de 50%, conforme 
representado a seguir. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Para a obtenção do referido ácido, em uma indústria, durante o primeiro trimestre, foram utilizadas 276 toneladas de ácido salicílico 
com 90% de pureza.  
Considerando o mesmo desempenho industrial em todos os demais períodos do ano, a quantidade de ácido acetilsalicílico, em 
toneladas, produzida durante o período de um ano por essa indústria é de 

Dados: massas molares: AS = 138 g/mol; AAS = 180 g/mol 

 
A) 81. 

B) 162.          

C) 324.         

D) 486.           

E) 648. 
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52. Os sistemas tamponados apresentam características 
específicas e, devido a isso, possuem grande importância 
biológica. O tampão fosfato é constituído pelo par 

2
2 4 4H PO / HPO− −  e pode funcionar como um tampão razoável 

no meio intracelular, devido à sua alta concentração nesse 
compartimento e pelo fato de o interior da célula ter um pH 
de aproximadamente 7,0, ou seja, bem próximo do pKa do 
ácido (6,7). 

 
Disponível em: https://professor.ufrgs.br/sites/default/files/ 
lucasalvares/files/poligrafo_3_-_tampoes_biologicos_-.pdf.  
Acesso em: 28 ago. 2022. 

 
Considerando-se as informações do texto, a respeito do 
tampão fosfato, afirma-se que o(a) 

A) monohidrogenofosfato age como um ácido de     
Bronsted-Lowry. 

B) sistema, em que ocorre a relação 2
2 4 4H PO HPO− −   =    , 

tem pH = 6,7. 

C) espécie 2
4HPO−  comporta-se como ácido de Lewis. 

D) íon dihidrogenofosfato atua como aceptor de prótons. 

E) pH do sistema aumenta 1 unidade quando 
− −    =   

2
4 2 4HPO / H PO 100.  

 
53. A vacina pentavalente proporciona imunização ativa contra 

a difteria, o tétano, a coqueluche, a hepatite B e o 
Haemophilus influenzae tipo B (HiB), que pode atingir, 
inicialmente, nariz e garganta e, depois, espalhar-se pelo 
corpo e levar à meningite, por exemplo. A vacina 
pentavalente, também chamada de DTPw-HB/Hib, deve ser 
aplicada em crianças a partir dos 2 meses de idade até os                        
7 anos, sendo administrada em 3 doses. 

 
Disponível em: https://www.tuasaude.com/ 
vacina-pentavalente/.  
Acesso em: 26 ago. 2022 (adaptado). 

 
As informações do texto inferem que essa vacina 
proporciona imunização ativa contra quantos tipos de 
doenças causadas por espécies de bactérias e de vírus? 

A) 1 bacteriose e 4 viroses.  

B) 2 bacterioses e 3 viroses. 

C) 3 bacterioses e 2 viroses. 

D) 4 bacterioses e 1 virose. 

E) 5 bacterioses e nenhuma virose. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

54.       Localizado em Canela, a dois quilômetros da 
Catedral de Pedra, o Parque das Sequoias é considerado uma 
das maiores coleções de coníferas em todo o mundo, com 
árvores importantes no contexto cultural, destacando-se, 
como o próprio nome do parque atesta, as sequoias.                                  
Quando atingem o ápice de sua vida, as sequoias podem 
chegar a 120 metros de altura e ter até 15 metros de diâmetro. 

 

Disponível em: http://www.sequoias.com.br/.  
Acesso em: 9 out. 2022 (adaptado). 

 
No sistema de classificação, essas plantas pertencem à 
mesma divisão dos(as) 

A) coqueiros e cicas. 

B) pinheiros e ciprestes. 

C) licopódios e hepáticas. 

D) samambaias e araucárias. 

E) palmeiras e avencas. 

  
55. Cada cariótipo a seguir relaciona-se a um indivíduo (I, II, III, 

IV e V). 

• Indivíduo I:  46, XX. 

• Indivíduo II:  45, X. 

• Indivíduo III:  47, XXY. 

• Indivíduo IV:  47, XY +21 

• Indivíduo V:  47, XX + 18 

 
A partir da análise de cada cariótipo, infere-se que as 
alterações cromossômicas classificadas como monossomia 
e trissomia correspondem, respectivamente, aos indivíduos 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) IV e V. 

E) V e I. 

 
56. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: https://www.qconcursos.com/ 
questoes-de-vestibular/questoes/e76e8c27-f9/.  
Acesso em: 31 ago. 2022. 

 
A tirinha faz alusão a um impacto ambiental causado pela 

A) diminuição da eutrofização. 

B) diminuição das chuvas ácidas. 

C) intensificação do efeito estufa. 

D) intensificação da inversão térmica. 

E) diminuição da magnificação trófica. 
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57. A sequência de imagens (1 a 4) a seguir apresenta 
informações que caracterizam procedimentos realizados 
em determinado tipo de reprodução assistida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em:  
https://lojababyteen.wordpress.com/2014/07/07/e
ntenda-as-novas-regras-de-reproducao-assistida/.  
Acesso em: 3 set. 2022 (adaptado). 

 
A partir das informações apresentadas, conclui-se que esse 
procedimento trata da  

A) fertilização in vitro. 

B) laqueadura tubária. 

C) inseminação intrauterina. 

D) transgenia. 

E) vasectomia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

58. A figura a seguir ilustra uma pirâmide ecológica de determinada 
cadeia alimentar aquática. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em:  https://querobolsa.com.br/ 
enem/biologia/fluxo-de-materia-e-energia.  
Acesso em: 31 ago. 2022. 

 
A partir da interpretação dessa pirâmide ecológica, 
depreende-se que, nessa cadeia alimentar, há uma 

A) maior quantidade de produtores em relação à quantidade 
de consumidores primários. 

B) menor quantidade de carnívoros em relação à quantidade 
de consumidores primários. 

C) menor quantidade de herbívoros em relação à quantidade 
de consumidores secundários. 

D) maior quantidade de produtores em relação à quantidade 
de consumidores secundários. 

E) maior quantidade de consumidores secundários em 
relação à quantidade de consumidores primários. 

 
59.       Quando estamos habituados a comer com muito 

açúcar, não percebemos o doce de uma fruta. Sacarose, 
galactose, lactose, frutose e maltose, qualquer tipo de 
açúcar que consumimos se transforma rapidamente em 
glicose no nosso corpo, o que pode ser um hábito viciante. 
“A glicose provoca a liberação de insulina, estimulando 
parte do sistema nervoso central responsável pela 
sensação de prazer. Essa reação química prioriza a entrada 
de triptofano no cérebro, que fabrica serotonina e leva o 
corpo à sensação de calma, prazer e bem-estar”, diz a 
nutricionista clínica funcional Nathalia Lobo. 

 
Disponível em:  
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br.  
Acesso em: 9 out. 2022 (adaptado). 

 
Nesse texto, é citado um exemplo de 

A) aminoácido essencial. 

B) aminoácido natural. 

C) monossacarídeo com função estrutural. 

D) polissacarídeo com função energética. 

E) polissacarídeo com função estrutural. 
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60.       Na produção do soro antiofídico, certa quantidade 
de veneno de determinada espécie de serpente é inoculada no 
cavalo repetidas vezes. O cavalo desenvolve imunidade parcial 
ao veneno e, quando isso ocorre, o sangue do animal é 
coletado, e uma cepa é separada do plasma, com alta 
concentração de anticorpos. Como os anticorpos são 
específicos em relação às toxinas que combatem, cada veneno 
necessita de um tipo diferente de soro – o que explica a 
necessidade de identificação da serpente ou do animal 
peçonhento antes da aplicação do soro. 

                                                                                                       
Disponível em: https://www.coladaweb.com/ 
biologia/saude/imunizacao.  
Acesso em: 4 set. 2022. 

 
Esse produto deve ser utilizado em procedimentos de 
imunização 

A) ativa artificial. 

B) ativa natural.  

C) passiva artificial. 

D) passiva natural. 

E) adaptativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


