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Gabarito de Ciências  
Humanas e suas Tecnologias

Questão 01

B. 
A imagem da balança deixa claro que o Estado francês 
tinha que lidar com um grande déficit, responsável pelo 
agravamento da crise econômica que precede a Revo-
lução Francesa. 

Questão 02

C. 
O empirismo é a doutrina segundo a qual todo conhe-
cimento provém unicamente da experiência, limitando-
-se ao que pode ser captado do mundo externo, pelos 
sentidos, ou do mundo subjetivo.

Questão 03

D. 
O aluno deverá se orientar pela interpretação das duas 
tabelas para concluir que o país passou, ao longo do 
século XX por uma transformação, deixando para trás 
um modelo agroexportador, para assumir um papel de 
país industrializado.

Questão 04

D.
O Brasil viveu grande parte de sua história sobre re-
gimes autoritários, tanto no período colonial, como 
também na república. A experiência da democracia é 
recente e ainda não foi enraizada na sociedade, dife-
rentemente da violência e do autoritarismo, que ainda 
assolam muitos locais do nosso país.

Questão 05

C. 
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
foi um documento que atendeu os interesses burgue-
ses, pois defendeu, entre outros princípios, a igualdade 
jurídica e a liberdade.

Questão 06

B. 
A Razão (racionalismo) é uma corrente filosófica basea-
da nas funções do pensamento para definir o realizável 
e a efetividade das situações apresentadas.

Questão 07

D. 
O aluno deverá identificar que dentre as opções apre-
sentadas apenas as de letra D e E apresentam modelos 
econômicos, enquanto as outras apresentam modelos 
de produção industrial. Além disso , deverá reconhecer 
que o modelo atual vigente no Brasil, e praticamente 
em todo o mundo, é o Neoliberalismo.

Questão 08

E.
Segundo o antropólogo catalão José Marín, professor da 
Universidade de Genebra, na Suíça, a globalização eco-
nômica e cultural do capitalismo se impõe como mo-
delo único de sociedade sendo veiculada pelos meios 
de comunicação de massa e por instituições escolares, 
continuando a exclusão da diversidade presente em 
nosso meio. Isso se constata pelo modo do vestir-se de 
forma padronizada, pela alimentação dos fast-foods – 
comidas rápidas – e pela língua predominante na rede 
mundial de computadores. E, nesse panorama, o mul-
ticulturalismo resiste a esta homogeneização cultural, 
pois apenas através do diálogo e da livre troca é que o 
homem pode difundir sua cultura.

Questão 09

B. 
O que há de congruência entre os protestos na Copa 
das Confederações e o Grande Medo é a injustiça so-
cial, a violação dos direitos.

Questão 10

C. 
Tanto o Plano Cruzado quanto a Lei do Máximo foram 
aplicados em função da elevação dos preços, a infla-
ção, o que ameaçava a estabilidade dos dois países.

Questão 11

A. 
O materialismo é uma doutrina segundo a qual toda a 
realidade se reduz à matéria, que basta para explicar os 
fenômenos vitais e psíquicos. Assim, o materialismo vai 
de encontro ao idealismo – concepção subjetiva.

Questão 12

A. 
O aluno deverá avaliar a situação atual do Mercosul 
e reconhecer, com a ajuda do texto, que as relações            
intra-bloco devem ser fortalecidas, e que acordos exter-
nos e individuais enfraquecem as relações e ameaçam 
a manutenção das relações.
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Questão 13

E.
Em virtude das lagartas de borboletas da família Itho-
miinae comerem somente plantas da família Solanacea, 
onde existem, leva ao senso comum de que elas são 
animais com voracidade generalizada. Mas esse fato é 
contestado pelas pesquisas cientificas que demonstram 
que esses animais comem também plantas da família 
Apocinaceae, mas essas são ausentes nessa região.

Questão 14

E. 
Um dos objetivos de Napoleão, com o seu Bloqueio 
Continental, era gerar mercado para a sua burguesia. 
Para isso, tinha que tentar deter a Inglaterra, país que já 
se encontrava no processo de produção industrializada. 
Assim, Napoleão proibiu os países da Europa de conti-
nuarem fazendo comércio com a Inglaterra.

Questão 15

C. 
O aluno deverá ser capaz de identificar que o país 
apresenta uma diferenciação espacial da distribuição 
de classes sociais e da pobreza. Os estados no Norte 
e Nordeste são menos privilegiados em relação aos do 
Centro-Sul no que tange ao quesito IDH.

Questão 16

B. 
O aluno deverá ser capaz de analisar a situação descri-
ta no texto e identificar o papel do homem no processo 
como um elemento que ocupa o espaço de forma irre-
gular e desordenada, provocando alterações no equilí-
brio natural.

Questão 17

A. 
A economia globalizada permite que haja um movi-
mento em direção à globalização cultural. Hoje, atra-
vés da Internet, um estudante ou pesquisador acessa, 
sem sair de casa, qualquer biblioteca ou universidade 
do planeta. Os contatos humanos e as pesquisas exi-
gem que os habitantes de um país tenham, ao menos, 
conhecimento básico do idioma de outros países. 
Acontecimentos no outro lado do mundo podem ser 
acompanhados on-line e em tempo real. Apesar de a 
globalização uniformizar o pensamento, ela também o 
diferencia por sublinhar as características regionais e 
não deixar dúvidas, nos consumidores, de que aqueles 
que não detêm tecnologia estão excluídos do grande 
sistema que pretende gerar um pensamento universal. 

Questão 18

C. 
Analisando a letra do samba-enredo, deve-se concluir 
que os autores não tocaram no tema desigualdade, 
injustiça social, mas detiveram-se na valorização da 
cultura e da natureza latino-americana, e até em sua 
unidade política. Por isso, a citação de Simón Bolívar, 
que defendeu a unidade de todos os povos de língua 
hispânica na época da luta separatista, no início do sé-
culo XIX.

Questão 19

C. 
O dogmatismo é a doutrina que estabelece princípios 
indiscutíveis, absolutos, ou seja, princípios que não 
admitem o uso da razão e sim da fé, da crença de que 
a verdade não precisa ser comprovada.

Questão 20

D. 
Ao mesmo tempo em que cresce a desigualdade social 
das populações, o Estado-nação vai ficando cada vez 
mais debilitado, perdendo suas mais nobres funções, 
começando com a dominação econômica através das 
“ajudas” das instituições financeiras e de países ricos 
interessados na manutenção desse status quo, as quais, 
normalmente, desemboca na vala seguinte que é a do-
minação política. A “ajuda”, através de empréstimo, 
vem sempre ajoujada a várias imposições econômicas e 
políticas, sob pena de indeferimento, causando, portan-
to, a debilitação do Estado-nação. De outro lado, outros 
fatores que ultrapassam as questões econômicas, mas 
quase sempre são dela originários, corroboram para o 
enfraquecimento do Estado-nação e a perda de sua pró-
pria identidade. São problemas como a criminalidade e 
a formação de grupos contrários à globalização. O que 
ressalta na análise é o fato de que, com a globalização, 
há o favorecimento ao sistema capitalista de governo e 
um mais acentuado emprego do liberalismo econômi-
co que reflete de forma negativa, principalmente, nos 
países periféricos e que acarreta um desnivelamento do 
poder econômico das populações, gerando um distan-
ciamento maior entre as camadas sociais, fazendo sur-
gir um tipo de apartheid.

Questão 21

E. 
A superfície brasileira é constituída basicamente por 
três estruturas geológicas: escudos cristalinos, bacias 
sedimentares e terrenos vulcânicos.
• Escudos cristalinos: abrangem, aproximadamente, 
36% do território brasileiro. 
• Bacias sedimentares: abrangem, pelo menos, 58% do 
país. 
• Terrenos vulcânicos: esse tipo de estrutura ocupa so-
mente 8% do território nacional.
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Questão 22

C. 
A Constituição de 1824, que foi outorgada pelo Impe-
rador D. Pedro I, teve quatro poderes. O Legislativo, o 
Executivo, o Judiciário e o Moderador – que dava am-
plos poderes ao Imperador. Por isso, Frei Caneca criti-
cou esse dispositivo, chamando-o de a “chave-mestra 
da opressão”.

Questão 23

E. 
Conhecer é representar cautelosamente o que é exterior 
à mente. A representação, por sua vez, é o processo 
pelo qual a mente torna presente diante de si a imagem, 
a ideia e o conceito de algum objeto. Portanto, para que 
exista conhecimento, sempre será necessária a relação 
entre dois elementos básicos: um sujeito conhecedor 
(nossa consciência, nossa mente) e um objeto conheci-
do (a realidade, o mundo, os inúmeros fenômenos). Só 
haverá conhecimento se o sujeito conseguir apreender 
o objeto, isto é, conseguir representá-lo mentalmente. 
Dependendo da corrente filosófica, será dada, no pro-
cesso de conhecimento, maior ou menor importância 
ao sujeito (é o caso do idealismo) ou ao objeto (é o caso 
do realismo). 

Questão 24

E. 
O aluno deverá ser capaz de interpretar o gráfico e no-
tar que ele trata dos efeitos da latitude no clima e suas 
variações. Neste caso, o aumento da latitude diminui o 
excesso de watts/m2, o que nos leva a concluir que os 
estados mais afastados do equador seriam os que têm 
menos incidência de Sol. Portanto, seriam Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul.

Questão 25

E. 
Da dúvida sistemática e generalizada das experiências 
sensíveis, Descartes espera começar a busca por algum 
ponto firme o suficiente para ser possível se apoiar e 
não duvidar. O chão deste mar de dúvidas no qual o fi-
lósofo está submerso é esta única coisa da qual ele não 
pode duvidar, mesmo se o gênio maligno estiver ope-
rando. Esta certeza é a certeza sobre o fato de que se o 
gênio maligno perverte meus pensamentos, ele nunca 
poderia perverter o próprio fato de que eu devo estar 
pensando para que ele me engane. Então, se penso, 
existo. David Hume (1711-1776), influenciado pela fi-
losofia de John Locke (1632-1704), parte de uma noção 
da mente humana segundo a qual o homem não possui 
ideias inatas, porém todas elas provêm da experiência 
sensível para compor o conhecimento. Sendo assim, o 
homem conhece a partir das impressões e das ideias 
que concebe a partir da experiência. De experiências 

habituais ele constrói conhecimentos baseados em ma-
térias de fato e relações entre ideias. Os conhecimentos 
sobre matérias de fato são empíricos, portanto, apenas 
mais ou menos prováveis, já os conhecimentos sobre 
relações de ideias são puros, portanto, sempre certos 
sem, todavia, se referir a qualquer realidade sensível.

Questão 26

C. 
Devido à influência europeia no Brasil, desde o período 
colonial, o modelo de sociedade era patriarcal. Sendo 
assim, o sexo feminino tinha uma série de limitações na 
sociedade, mesmo em casa, pois o marido era o último 
a decidir sobre qualquer coisa.
 
Questão 27

E. 
Deve-se depreender que a Inglaterra, ao longo do sécu-
lo XIX, já vivia o auge da produção industrial. Por isso, 
o sistema escravista e o tráfico negreiro não deveriam 
mais existir, pois era incompatível com o capitalismo 
e o seu processo de produção acelerada. Não foi à toa 
que o diplomata inglês fez o comentário acima, onde 
demonstra os desejos da burguesia industrial inglesa: 
mercados consumidores e mão de obra assalariada 
para consumir os bens produzidos por ela.

Questão 28

C. 
Seguindo a máxima de Sócrates – “Só sei que nada sei” 
– a reflexão filosófica tem como princípio a interroga-
ção constante.

Questão 29

C. 
A canção em questão trata da migração, dando especial 
valor à memória do migrante. Isso é perceptível nos tre-
chos “minha vida é andar por esse país” e “guardando 
as recordações das terras onde passei”.

Questão 30

B. 
Pelas características descritas, o aluno deverá ser capaz 
de identificar a bacia do Rio São Francisco.

Questão 31

C. 
O papel fundamental da linguagem nas relações huma-
nas é formular valores, graças à inteligência do homem. 
Assim, a linguagem desenvolvida pelas sociedades aju-
da na permanência do próprio ser humano.
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Questão 32

A. 
Acidentes como do Chernobyl indicam a necessidade 
de conjugar interesses econômicos, aplicação de técni-
cas e demandas sociais.

Questão 33

B. 
Deve-se lembrar de que, no Brasil Império, o imperador 
tinha o poder de beneplácito – onde nenhuma ordem 
papal podia ser aplicada no Brasil sem a sua autoriza-
ção – e de padroado, onde os cargos da Igreja no Brasil 
eram nomeados por ele. Todavia, nos anos 1870, teve 
segmento do clero, como o bispo Vital de Oliveira, que 
se opôs a esse poder do Imperador, daí a denominada 
“questão religiosa”, que contribuiu para o processo de 
enfraquecimento da monarquia brasileira, onde o bispo 
defendia a subordinação do Imperador ao Papa.

Questão 34

C. 
Os dois textos têm duas visões diferentes sobre a cons-
ciência. O primeiro determina que o eu (indivíduo) 
deve se preocupar apenas com o seu próprio julgamen-
to, não o dos outros. Já o segundo texto afirma que a 
consciência é ter o conhecimento do mundo, de sua 
construção ou produção histórica.

Questão 35

B. 
De acordo com a dinâmica das massas no território bra-
sileiro, a Massa Polar Atlântica se desloca pelo litoral 
da América do Sul a partir da Antártida. Por onde passa 
provoca alterações e instabilidade climática, tal como 
a mostrada na matéria. A Massa tropical Continental é 
estacionária e atua nas regiões Sudeste e Sul do país. 

Questão 36

C. 
A floresta que foi ocupada pelos colonizadores vindos 
da Europa e que oferecia riquezas naturais das quais os 
portugueses nem tinham conhecimento.

Questão 37

C. 
Notadamente no ano de 1848, ano do Manifesto Co-
munista, a Europa foi palco de uma série de movi-
mentos populares, devido ao desemprego e à grande 
exploração adotada pelo processo industrial à classe 
trabalhadora. Todavia, a burguesia mais desenvolvida, 
a inglesa, percebeu que estava na hora de conceder ao 
proletariado aquilo que ele vinha reivindicando, os di-
reitos sociais. Por isso, o Partido Trabalhista inglês foi 
permitido, desde que ele se posicionasse em prol de 
leis trabalhistas e não em defesa de propostas revolu-
cionárias.

Questão 38

A. 
As imagens das outras opções são Caatinga, Amazônia, 
Pampas e Araucária.

Questão 39

D. 
As lutas pela unificação na Itália e na Alemanha, que 
causaram confrontos bélicos, fome e miséria, acabaram 
por estimular a vinda de muitos imigrantes desses dois 
países para o Brasil.

Questão 40

C. 
O aluno deverá identificar as principais características 
da hidrografia brasileira acerca de seu regime, navega-
bilidade, potencial hidrelétrico, e outros.

Questão 41

C. 
A doutrina do Destino Manifesto, um misto de crença 
e empreendedorismo do estadunidense rumo ao Oes-
te, resultou no massacre da população indígena e na 
consecução das terras do Oeste até o Oceano Pacífico.

Questão 42

C. 
Conforme expressa José Murilo, a Revolta da Vacina 
foi, acima de tudo, uma rejeição do Estado às questões 
sociais. Quando tomava alguma atitude era de forma 
antidemocrática, passando por cima da vontade popu-
lar. Por isso, estourou a Revolta da Vacina, que foi con-
tra o Bota Abaixo, a elevação dos preços dos alimentos 
e a vacinação obrigatória.

Questão 43

B. 
A charge demonstra  a relação entre o crescimento eco-
nômico do país, o aumento do consumo e, consequen-
temente, o crescimento do despejo de lixo. Estudos 
expressam que esta relação é real, pois o consumo exa-
cerbado não é acompanhado de medidas ambientais 
para minimizar a produção de lixo.

Questão 44

D. 
O imperialismo foi a extensão do capitalismo, em sua 
fase financeira, para os continentes africano e asiático. 
Os objetivos mais gerais dos países industrializados 
eram: ampliar o mercado fornecedor de matérias-pri-
mas e consumidor de bens industrializados, obter mer-
cados para investimentos de capitais e escoar a popula-
ção excedente europeia para as áreas periféricas. Tudo 
isso era justificado por argumentos falsos (ideológicos) 
de que o europeu estava civilizando os “povos infe-
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riores”, através do “mito da superioridade do homem 
branco”.

Questão 45

D.
O aluno deverá ser capaz de analisar o gráfico e rela-
cioná-lo aos processos envolvidos no desmatamento, 
tais como o crescimento das pastagens, as queimadas e 
a exploração madeireira.

Questão 46

A. 
O aluno deverá ser capaz de reconhecer os aspectos da 
economia brasileira e avaliar seu papel na estabilidade 
e solidez do processo de crescimento econômico.

Book_Afenem_2S_D1_Gabarito.indb   5 02/07/2015   09:59:57



7

2015 

Gabarito de Ciências  
da Natureza e suas 

Tecnologias

Questão 47

D. 

1 8
0 3 2

12
,
,
= ⇒ =

x
x m 

Como são quatro andares, concluímos que cada andar 
apresenta 3 m.

Questão 48

B. 
A mutação no cromossomo Y tem a herança restrita ao 
sexo. Assim, a transmissão se dá do pai para os filhos do 
sexo masculino exclusivamente.
Um homem que sofresse tal dano só transmitiria a gera-
ções futuras se as alterações atingissem as células ger-
minativas.

Questão 49

B. 
Como a concentração é 35 g/L e o que corresponde à 
concentração dos oceanos de           é 80%, temos o 
valor de 28 g/L para a solução desse sal.

Questão 50

C. 
O eclipse parcial é percebido em regiões de penumbra.

Questão 51

D. 
O homem tem a doença que é autossômica dominante, 
por isso seu genótipo é A_, mas como sua filha não tem 
a doença, com o genótipo aa, o genótipo dele é Aa.
A mãe não possui a doença, assim seu genótipo é aa.
O cruzamento entre Aa x aa dá a probabilidade de       
Aa = 1/2. A probabilidade do casal ter uma menina é 
1/2.
Assim, a chance do casal ter uma filha com hipercoles-
terolemia é 1/2 x 1/2 = 1/4.

NaC

Questão 52

D. 

CV = C’V higienização de vegetais 

16 x 0,5  = 4 x 10  x V

V = 
8

4 x 10
 

8 = 4 x 10  x V

-3

-3

-3
��� ��

== 2 x 10  L = 2.000 L3

CV = C’V desinfecção de utensílios.

16 x 0,5  = 8 x 10  x V

V´ = 
8

8 x 10

8 = 8 x 10  x V´

-3 ´

-3
��� ��

--3
3 = 1 x 10 L

V´ = 1.000 L

Questão 53

B. 
Conjugando-se a imagem da pessoa descrita, percebe-
mos que a direção correta é a descrita pela reta II.

Questão 54

C. 
A mulher 7 tem sangue B- de acordo com a sua 
coagulação. Seu irmão, de número 8, tem sangue 
AB+. A mulher de número 5, esposa de 6, tem 
sangue B-. Assim, o indivíduo 6 só pode ter san-
gue A+, mandando assim o alelo IA e D para seu 
filho. 
Com sangue A+, a sequência de aglutinação só 
pode ser: Aglutinação com Anti-A, Não aglutina-
ção com Anti-B e Aglutinação com Anti-Rh.
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Questão 55

E. 
Como a imagem é virtual e menor, trata-se de um espe-
lho convexo.

1 1 1 1
25

1
225

1
22 5

f p p p
p cm= + ⇒

−
= + ⇒ = −

´ ´
´ ,  

i
o

p
p

i
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−
⇒ =

− −
⇒ =

´ ( , )
160

22 5
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16 

Questão 56

C. 

CaCO Ca +CO

C = M x MM

0,5 = M x 100

M = 
0,5
100

 = 0,005 =

3
++

3
=→

  5 x 10  mol/L-3

Questão 57

E. 
Como os genes estão ligados, ou seja, no mesmo cro-
mossomo, o genótipo da planta-mãe só pode ser MP//
mp ou Mp//mP. Em todos os filhos, um dos cromosso-
mos veio da planta de folha amarela e fruto aveludado 
mp//mp. Os filhos de maiores proporções foram gera-
dos por gametas parentais, por isso, o genótipo paterno 
é MP//mp.

A taxa de crossing é calculada pela soma das porcen-
tagens dos gametas recombinantes, descoberta a partir 
dos filhos nascidos em menor proporção. Então:

TC = 149 +151/1000 = 300/1000 = 30%

Questão 58

A. 
O DNA mitocondrial tem herança citoplasmática e 
sempre é enviado da mãe para ambos os filhos. Se uma 
mulher tiver seu DNA mitocondrial defeituoso, a téc-
nica permite a utilização de um outro óvulo com seu 
DNA mitocondrial íntegro. O feto gerado terá caracte-
rísticas genômicas apenas dos doadores dos núcleos, 
pois o DNA mitocondrial só gera proteínas para a pró-
pria mitocôndria.

Questão 59

E. 
Como houve atração, devemos admitir as seguintes hi-
póteses: a esfera pode estar negativamente carregada 
ou pode estar neutra.

Questão 60

D. 

NaOH + HC   NaC  + H O

n = 2 x 5.000

n = 10.000        10.0

2 →

000 = 0,1 x V

V = 
10.000

0,1
 = 100.000 L de ácido

Questão 61

D. 
Vamos começar representando os vetores campo elé-
trico produzidos por cada carga isoladamente. O resul-
tante se obtém pela soma vetorial desses dois.

Questão 62

B. 

osmose comum →  passagem de solvente da solu-
ção mais diluída para a mais concentrada.

osmose reversa       passagem de solvente da solução 
mais concentrada para a mais diluída.

Questão 63

E. 
Aumentando a concentração das soluções, aumenta-
mos o números de partículas em soluções, diminuímos 
a pressão de vapor e a taxa de evaporação.

→
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Questão 64

B. 
A bandeira tem as cores mostradas quando iluminada 
com luz branca ou policromática. A parte azul refle-
te apenas o componente azul e absorve os demais.             
A parte branca reflete todas as cores e a parte vermelha 
reflete apenas o componente vermelho. Sendo ilumina-
da com luz amarela, haverá absorção dessa radiação 
nas partes azul e vermelha, que ficará preta. A parte 
branca reflete a luz amarela. Portanto, ficará preta e 
amarela. 

Questão 65

A. 
Os pais aguti tem o genótipo A_P_. Como eles têm fi-
lhotes pretos (pp), cada um deles recebeu uma cópia do 
gene p. O mesmo acontece com o a, uma vez que os 
casais tiveram filhos brancos (aa). Assim, tanto o macho 
quanto as fêmeas têm o genótipo AaPp.

Na ausência do gene P, as características preto e aguti 
não são formadas, o que indica que p inibe a ação do 
gene A, assim a herança é do tipo Epistasia recessiva.

Questão 66

D. 
Há uma redução da potência de 60 – 1,5 = 48,5 W.
A economia será 

E P x t x x Wh kWh                = = = =∆ 48 5 6 30 8 730 8 73, . ,

Questão 67

A. 
A formação de coágulos instáveis significa que ocorreu 
uma aversão no sistema – sistema hidrófobo.

Questão 68

A. 
Ligando mais um equipamento, a corrente total forne-
cida ao circuito aumentará, acarretando aumento tan-
to no valor de iP (corrente total do circuito) quanto no 
valor de iQ (que passa pela geladeira e micro-ondas).

Questão 69

E. 

Questão 70

C. 

C H OH O2 5 2 2 2

2

 + 3O    + 3H  H =  1.350 KJ / mol

2 mols CO

→ −2CO ∆
           1.350 KJ

1mol                     x

x = 675 KJ

CH4 ++ → −2 9002O  CO  + 2H O H =  KJ / mol

1 mol         900 KJ m
2 2 ∆

aaior quantidade de liberada

por mol / CO  e o isento de ga2 sses estufa é o H

 + 1/2 O H O
2

2 2H2 →

Questão 71

B. 

i  
U
R

  A= = =
600
300

2 0,

Questão 72

A. 
Em fisiologia vegetal, a dominância apical é o fenôme-
no através do qual o eixo central da planta é dominan-
te, cresce mais vigorosamente, que os eixos que dele 
emergem (ramos laterais). Por sua vez, estes ramos la-
terais são dominantes em relação a outros ramos que 
deles emergem.
Isso ocorre em consequência da quantidade do hormô-
nio Auxina que o meristema do ramo central produz, 
que inibe a formação de outros ramos perto do mesmo.
As plantas tendem a crescer na vertical, devido à neces-
sidade de luz para assegurar a sua sobrevivência.
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Questão 73

E. 

 

N 

H 

C   

S 
O O 

H2N 

O 

COOH 

Somente um carbono terciário aparece na estrutura.

Questão 74

D. 
As camadas de ar muito próximas do solo estão mui-
to quentes devido ao calor irradiado pelo próprio solo. 
Isto faz com que se tornem menos densas que as cama-
das um pouco mais altas. Essa diminuição da densidade 
torna o ar menos refringente, o que acarreta aumento 
na velocidade de propagação da luz e, consequente-
mente, afastamentos da normal.

Questão 75

C. 
No Mirceno, temos somente a presença de carbono e 
hidrogênio – função hidrocarboneto.
No Geraniol, temos a presença de hidroxila ligada a 
carbono saturado – função álcool.

Questão 76

E. 

P  
U
R

  R  
U
P

  R  R   
P

 
P

  P  = → = → = → = → =
2 2

110 220

2

110

2

220
110

110 220 PP
P  

U
R

  R  
U
P

  R  R   
P

 
P

  220
2 2

110 220

2

110

2

2204
110 220

= → = → = → = →PP  
P

110
220

4
=

P  
U
R

  R  
U
P

  R  R   
P

 
P

  P  = → = → = → = → =
2 2

110 220

2

110

2

220
110

110 220 PP
P  

U
R

  R  
U
P

  R  R   
P

 
P

  220
2 2

110 220

2

110

2

2204
110 220

= → = → = → = →PP  
P

110
220

4
=

Questão 77

B. 
A tecnologia do DNA recombinante introduz um gene 
humano ou de qualquer outro ser vivo em um plasmí-
deo bacteriano que passa a ser um plasmídeo recombi-
nante. Esse plasmídeo é introduzido por eletroporação 
na bactéria e permite a produção de moléculas de ori-
gem humana, como, por exemplo, a insulina, medica-
mento eficiente no tratamento da diabetes mellitus tipo 
1.

Questão 78

E. 

C18H27NO3, fenol e éter

Questão 79

A. 

X →  CH2 — CH2 — OH   
                 Etanol 

Y →  C — CH2 — CH2 — CH3
                        Butanal 

Z →  C — CH2 — CH2              

              Ácido fenilpropanoico

Questão 80

E. 
A maioria das veias possui válvulas unidirecionais 
chamadas de válvulas venosas para prevenir o refluxo 
causado pela gravidade. Este sistema é constituído de 
um fino músculo de esfíncter e de dois ou três folhetos 
membranosos. Elas também possuem uma fina cama-
da externa de colágeno, que ajuda a manter a pressão 
sanguínea e evita o acúmulo de sangue. A cavidade in-
terna na qual o sangue flui é chamada usualmente de 
luz vascular. A parede da veia possui uma camada de 
músculos lisos, porém esta camada é fina e as veias 
são vasos frágeis, com válvulas frágeis. As paredes das 
veias são menos resistentes e mais delgadas do que as 
das artérias, embora apresentem três camadas. Quando 
transportam pouco sangue fazem vasoconstrição, redu-
zindo o seu calibre e, em caso extremo, colapsam.

Questão 81

C. 
O Floema conduz a seiva elaborada no vegetal, seiva 
essa que contém água, sais minerais e nutrientes produ-
zidos pela fotossíntese. Assim, quando o pulgão evacua 
glicose é porque ingeriu seiva elaborada do Floema.
A sede do pulgão é finalizada com a ingestão de água. 
Para ingerir água, o vaso atacado pelo pulgão deve ser 
o Xilema.

Questão 82

D. 
O nutriente digerido pela saliva e o amido, que pela 
ação da amilase salivar é transformado em glicoses e 
maltoses. O pâncreas produz a amilase pancreática que 
também digere amido em maltoses e glicoses.

 O 

 OH 
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