VESTIBULAR DE INVERNO 2019
GABARITOS E COMENTÁRIOS
(TARDE – 07/07/2019)
(GRUPO 5)

PROVAS DE:
 MATEMÁTICA, CIÊNCIAS DA NATUREZA E CIÊNCIAS HUMANAS (OBJETIVAS)
 BIOLOGIA (DISCURSIVA)

MATEMÁTICA
1) Resposta: (D) 13
Temos sqrt(171-sqrt(1+sqrt(9))) = sqrt(171-sqrt(4)) = sqrt(169) = 13. Opção (D)
2) Resposta: (C) 15
Os lados CM, MN e NB medem 3 e o lado BC mede 6. O perímetro mede 15. Opção (C)
3) Resposta: (E) Infinitos
Observe que
. Assim a condição do enunciado vale se e somente se x+1 < 0,
o que vale para todo x < -1. A inequação tem infinitas soluções inteiras.
Opção (E).
4) Resposta: (A) 500m
Dividindo por 4, caminhando 50 metros, o rapaz dá 80 passos.
Multiplicando por 10, caminhando 500 metros, o rapaz dá 800 passos. Opção (A)
5) Resposta: (C) 2%
O desconto é de R$ 70 no total de R$ 3500. Temos 70/3500 = 1/50 = 2/100.
Assim o desconto é de 2%. Opção (C )
6) Resposta: (D) 192
Os triângulos CAB, CDA e CED são todos semelhantes.
Assim CB = 500, CA = 400, CD e CE estão em PG de razão 4/5.
Também AB = 300, DA e ED estão em PG da mesma razão 4/5.
Assim ED = 192. Opção (D)
7) Resposta: (A) -1
Temos x = π/3 = 60 graus donde 3x = π = 180 graus. Assim cos(3x) = -1. Opção (A)
8) Resposta: (B) 1/18
Temos 36 casos possíveis e 2 casos favoráveis ((5,6) e (6,5)).
A probabilidade pedida é igual a 2/36 = 1/18. Opção (B)
9) Resposta: (C) 5
Para encontrar os pontos de interseção, resolvemos
=2e
= 3.
Assim
+
= 5. Opção (C).
10) Resposta: (E) 90
Como temos uma PA, temos
Assim
Opção (E)

obtendo

e

CIÊNCIAS DA NATUREZA
11) Resposta: (D) 1,6
O tempo de subida é t = √(2ysubida/g) = 0,80. O tempo de ida e volta, portanto, é 2*t = 1,6 s.
12) Resposta: (E) 9P/2
A potência dissipada é dada por P = RI2 = V2/R, portanto a nova potência será P = (3V)2/(2R) = 9P/2.
13) Resposta: (D) 37
O balanço de calores é dado pela equação
40 (T-0) + 100 x 0,5 (T-90) + 80 x 10 + 10 x 1,0 (T-0) = 0 → 100 T – 3700 = 0 → T = 37 oC.
14) Resposta: (B) 62
O ultimo trecho teve 1h, houve parada de 1/2h, então o tempo de viagem entre Rio e Barbacena é (5,5-10,5) = 4h. Como a velocidade média nesse trecho é 70km/h, o trecho tem distância 70*4 = 280km. A
distância total é, portanto, 280+60 = 340 km que, percorridos em 5,5h dá velocidade média 340/5,5 =
62 km/h, considerando os algarismos significativos.
15) Resposta: (D) 200
Como desce com velocidade constante, o trabalho realizado pela força da gravidade é igual àquele
realizado pela força de atrito (a normal não realiza trabalho). Portanto W = mgh = 20*10*1 = 200 J.

16) Resposta: (C) 0,40
A colisão inicial entre 1 e 2 é completamente inelástica, formando o corpo 1+2 com velocidade V dada
por:
(m1+m2) V = m1 v1+ m2 v2 → 25 V = 10 x 4 + 15 x (-2) = 40 – 30 = 10 → V = 10 / 25 = 0,40 m/s.
Este corpo (1+2) vai colidir com 3 (de forma elástica). Como eles têm a mesma massa (25 kg), o
primeiro para (1+2) e o segundo (3, que estava em repouso) segue com a velocidade 0,40 m/s,
continuará sendo a velocidade depois do intervalo em questão (153 s).
17) Resposta: (A) 12 e 0,50
A medida do voltímetro dá a voltagem correta da bateria, ou seja 12 V. O amperímetro fornece a
corrente I = 8 mA, que obedece V = (R+r) I → R+r = V/R = 12 / 8 x 10-3 = 1,5 x 103 →
r = 1,5 x 103 -1,0 x 103 = 0,5 x 103 Ω = 0,50 kΩ.
18) Resposta: (C) Somente a afirmação III é verdadeira.
A afirmação I é falsa porque a velocidade da luz no vácuo é constante, independente da frequência da luz
A afirmação II é falsa porque múltiplos de meio comprimento de onda também geram ondas
estacionárias.
Somente a afirmação III é verdadeira.

19) Resposta: (E)
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A força elétrica é dada por
constante), é dada por

, sendo a a aceleração que, por Torriccelli (a força é
. Assim,

.

20) Resposta: (B) 1,4
Assim que começa a submergir, o objeto tem a mesma densidade que a água. Portanto
1 = (0,95 V+80)/(V+10)  V = 1400 cm3 = 1,4 l.
21) Resposta: (C) os metais alcalinos e alcalino-terrosos possuem, em geral, baixa
eletronegatividade quando comparados aos elementos halogênios.
A) INCORRETO. O flúor possui maior eletronegatividade que o carbono. No entanto, em uma ligação
covalente polar, o par de elétrons está mais deslocado para o átomo mais eletronegativo.
B) INCORRETO. Para o iodo, há mais níveis energéticos (maior número quântico principal); logo, os
elétrons da camada mais externa estão mais afastados do núcleo, o que faz com que o raio
atômico seja maior.
C) CORRETO. Esses átomos possuem baixa eletronegatividade, ou seja, possuem baixa habilidade
de atrair para si os elétrons em uma ligação química.
D) INCORRETO. Os átomos que possuem alta tendência de formar cátions são aqueles de baixa
energia de ionização. Esse não é o caso dos halogênios.
E) INCORRETO. O sódio e o lítio possuem alta tendência a formar cátions. Isso se deve à sua baixa
energia de ionização, e não tem relação com afinidade eletrônica.
22) Resposta: (A) trigonal plana, tetraédrica e pirâmide trigonal.
A) CORRETO. No BF3 não há pares de elétrons isolados no boro. Isso faz com que a estrutura seja
planar, com geometria trigonal plana. No cátion
há 4 pares de elétrons envolvidos em
ligações e não há pares de elétrons isolados no nitrogênio, logo, a geometria do cátion é
tetraédrica. No ânion
há um par de elétrons isolado no enxofre que, faz com que o ânion
adote a geometria pirâmide trigonal.
B) INCORRETA. Para que a espécie possua geometria pirâmide trigonal, além das 3 ligações, deve
haver um par de elétrons isolado no átomo central. Esse não é o caso do BF 3. Como há 4 átomos
de hidrogênio ligados ao nitrogênio, o
não pode ter geometria trigonal plana. No ânion
há um par de elétrons isolado no enxofre, o que faz com que o ânion adote a geometria
pirâmide trigonal.
C) INCORRETA. No BF3 não há pares de elétrons isolados no boro. Isso faz com que a estrutura seja
planar, com geometria trigonal plana. No cátion
há 4 pares de elétrons envolvidos em
ligações e não há pares de elétrons isolados no nitrogênio; logo, a geometria do cátion é
tetraédrica. No ânion
há um par de elétrons isolado no enxofre, o que faz com que o ânion
adote a geometria pirâmide trigonal.
D) INCORRETA. Para que a espécie possua geometria pirâmide trigonal, além das 3 ligações, deve
haver um par de elétrons isolado no átomo central. Esse não é o caso do BF 3. No cátion
há
4 pares de elétrons envolvidos em ligações e não há pares de elétrons isolados no nitrogênio,

logo, a geometria do cátion é tetraédrica. O

não pode ter geometria tetraédrica, uma vez

que há apenas três átomos de oxigênio ligados ao enxofre.
E) INCORRETA. No BF3 não há pares de elétrons isolados no boro. Isso faz com que a estrutura seja
planar, com geometria trigonal plana. A geometria angular é adotada por espécies onde há dois
átomos periféricos ligados ao átomo central e, nesse átomo, há pelo menos um par de elétrons
isolado. Esse não é o caso do
. . No ânion
há um par de elétrons isolado no enxofre,
o que faz com que o ânion adote a geometria pirâmide trigonal.
23) Resposta: (B) o número de oxidação do enxofre varia de -2 para 0.
A)
B)
C)
D)
E)

INCORRETO. O H2S é oxidado pois elétrons são perdidos na semi-reação H2S S(s) + 2H+ + 2e.
CORRETO. O número de oxidação do enxofre varia de -2 para 0.
INCORRETO. O número de oxidação do hidrogênio não varia.
INCORRETO. O número de oxidação do hidrogênio não varia
INCORRETO. A redução de cada 1 mol de I2 envolve 2 mol de elétrons.

24) Resposta: (D) 7,6  10-3
O AgNO3 dissocia completamente produzindo Ag+
Multiplicando o volume da solução pela concentração de AgNO3, tem-se:
(100,00  10-3 L) x (2,0  10-3 mol L-1) = 2,0  10-4 mol de Ag+.
A estequiometria da reação mostra que se precisa de 1 mol de NaBH4 para cada 1 mol de AgNO3. Assim,
seria necessário o mínimo de 2  10-4 mol de NaBH4.
M(NaBH4) = n(NaBH4) x M(NaBH4) = 2,0  10-4 mol x 38 g mol L-1 = 7,6  10-3 g
25) Resposta: (C) 0,16
Transformando as massas dos sais em mol, tem-se:

n(cloreto de cálcio) = m(cloreto de cálcio)/M(cloreto de cálcio) = 0,220 g/111 g mol-1 = 0,020 mol
Cada 1 mol de sal que se dissocia produzirá 2 mol de Cl-, ou seja, teríamos na solução 0,040 mol.
Dissolvidos em 0,250 L, a concentração em quantidade de matéria será 0,16 mol L-1
A)
B)
C)
D)
E)

INCORRETO. A concentração de Cl- de 0,08 mol L-1
INCORRETO. A concentração de Cl- de 0,12 mol L-1
CORRETO. A concentração de Cl- na solução é 0,16
INCORRETO. A concentração de Cl- de 0,22 mol L-1
INCORRETO. A concentração de Cl- de 0,24 mol L-1

é menor do que a da solução.
é menor do que a da solução.
mol L-1.
é maior do que a da solução.
é maior do que a da solução.

26) Resposta: (E) o Li oxida na reação espontânea.
O potencial padrão de redução do I2 é maior do que o do Li+. Logo as semi-reações serão:
Anodo: 2 Li
Catodo: I2

(s)

(s)

 2 Li+

+2e2I

Reação global: 2 Li
A)
B)
C)
D)
E)

(aq)


(s)

+ I2

+2e

Eo = +3,05 V

(aq)

Eo = +0,53 V

(s)

 2 Li+

(aq)

+ 2 I

(aq)

 Eo = +3,58 V

INCORRETO. +3,58 V é potencial característico de pilha.
INCORRETO. A redução ocorre no terminal I2/I, pois o potencial padrão de redução é maior.
INCORRETO. Elétrons são transferidos do Li para I2.
INCORRETO. No anodo, ocorre perda de elétrons (oxidação); logo, a reação é Li (s)  Li+ + e.
CORRETO. Na reação espontânea, o Li perde elétrons Li (s)  Li+ + e, ou seja, é a semi-reação
de oxidação.

27) Resposta: (B) 20
A redução de concentração de reagente de 0,500 mol/L para 0,175 mol/L já que 0,375 mol/L foram
consumidos em 40 s. Isso significa dois tempos de meia vida, como indicado abaixo:
0,500  0,250 mol/L em: x s
0,250  0,125 mol/L em: x s
Total:
2x s
Logo, se o tempo total é de 40 s, x é 20 s.
A)
B)
C)
D)
E)

INCORRETO, 10 s é menor que o tempo de meia vida da reação.
CORRETO, 20 s é o tempo de meia vida da reação.
INCORRETO, 30 s é maior que o tempo de meia vida da reação.
INCORRETO 40 s é maior que o tempo de meia vida da reação.
INCORRETO, 60 s é maior que o tempo de meia vida da reação.

28) Resposta: (E) existem dois possíveis isômeros geométricos para A, o isômero cis e o
isômero trans.
A)
B)
C)
D)
E)

INCORRETA. Não existe isomeria espacial em B.
INCORRETA. O composto C é apolar, uma vez que o seu momento de dipolo molecular é zero.
INCORRETA. A fórmula molecular correta de B é C6H6
INCORRETA. A geometria molecular de C é tetraédrica.
CORRETA. O composto A é o 2-buteno. Para o 2-buteno, existem dois isômeros geométricos: o
cis-2-buteno e o trans-2-buteno.

29) Resposta: (D) No acetileugenol, há a função orgânica éster.
A) INCORRETO. A função orgânica fenol está presente na estrutura do eugenol, mas não está
presente na estrutura do acetileugenol.
B) INCORRETO. A massa molar dos compostos é diferente. O eugenol possui massa molar de 164
g mol-1, e o acetileugenol possui massa molar de 206 g mol-1.
C) INCORRETO. Essa função orgânica está ausente tanto no eugenol quanto no acetileugenol.
D) CORRETO. Aa função éster (RCOOR’) está presente no acetileugenol.
E) INCORRETO. A função ácido carboxílico (RCOOH) não está presente no eugenol.
30) Resposta: (C) Nitração e acilação de Friedel-Crafts.
A) INCORRETA. Na reação de sulfonação, um dos átomos de hidrogênios do anel é substituída por
um grupo SO3H. Na reação de bromação, um dos átomos de hidrogênio do anel é substituído por
um bromo.
B) INCORRETA. Reação A corresponde a nitração, uma vez que um dos átomos de hidrogênio é
substituído por um grupo NO2. No entanto, a reação B não corresponde a uma alquilação, mas
sim uma acilação de Friedel-Crafts.
C) CORRETA. Reação A corresponde a nitração, uma vez que um dos átomos de hidrogênio é
substituído por um grupo NO2. A reação B corresponde a uma reação de acilação de FriedelCrafts, uma vez que um dos átomos de hidrogênio é substituído por um grupo acila.
D) INCORRETA. Na reação de halogenação, um dos átomos de hidrogênio do anel é substituído
por um halogênio. A reação B não corresponde a uma alquilação, mas sim a uma acilação de
Friedel-Crafts.
E) INCORRETA. Na reação de sulfonação, um dos átomos de hidrogênios do anel é substituído
por um grupo SO3H. Na reação de nitração, um dos átomos de hidrogênio é substituído por
um grupo NO2

CIÊNCIAS HUMANAS
31) Resposta: (B) O diâmetro da linha do equador é maior do que o da linha dos polos.
Por ter diferenças entre o diâmetro da circunferência da terra no Equador e do diâmetro dos polos,
percebe-se um achatamento do planeta nos polos o que confere à terra um formato geoidal.
32) Resposta: (B) queda da fertilidade feminina desde aquele período reduziu a quantidade de
população em idade ativa (PIA) na atualidade.
Com a redução, desde a década de 1970, da fertilidade feminina nos países de industrialização antiga, o
número de adultos como população em idade ativa (PIA) diminuiu fortemente no início do século XXI, o
que vem gerando, na atualidade, uma forte incentivo natalista em algumas sociedades para que se
recomponha a força de trabalho geradora de riqueza nos países centrais.
33) Resposta: (C) do bloco supranacional europeu são as grandes afetadas pela ação do ISIS.
Com ações terroristas orquestradas por células terroristas espalhadas por toda Europa, notadamente nos
países signatários da União Europeia, o Estado Islâmico (ISIS) vem tentando desestabilizar politicamente
a região com intuito de aplicar as suas leis e lógicas em um espaço onde o Ocidentalismo foi consolidado
historicamente.
34) Resposta: (D) Pessoas
Os dois fluxos apresentados são feitos por pessoas que buscam sair de regiões e países com fortes crises
humanitárias, políticas e sociais. A busca por melhores condições de vida faz parte da natureza humana,
e os povos mais pobres e assolados por uma série de condições ambientais, sociais, econômicas e
políticas fogem para países e regiões mais estáveis onde a assistência social e o emprego podem ser
atingidos com mais eficácia e qualidade.
35) Resposta: (E) Comitês de bacias hidrográficas
Como as divisões político-administrativas se dão aleatoriamente às divisões das bacias hidrográficas,
países, dos mais diversos continentes, observa-se que, para uma gestão mais competente das águas
potáveis e dos recursos hídricos das suas regiões, deve-se valorizar a formação de comitês de bacias
hidrográficas para que, em vista da dinâmica da circulação das águas, o uso e apropriação das águas

sejam realizados por estudos e ações de comitês que serão criados de acordo com a ordenação das
bacias sobre as quais os poderes instituídos têm o controle espacial.
36) Resposta: (A) clima.
A principal diferença entre desertificação e arenização está na composição climática, relacionada com o
índice de pluviosidade da região em que esses processos se manifestam. A desertificação é a
degradação dos solos em áreas de clima árido, semiárido e subúmido, em que o índice de chuvas
costuma ser baixo geralmente bem inferior a 1400 mm anuais de chuva. Nesses casos, os níveis de
evaporação são maiores do que os de precipitação. A arenização é a remoção da cobertura vegetal e
superficial de solos que já são arenosos, ou seja, que já apresentam uma predisposição a se
transformarem em areais, sendo comuns em zonas de climas mais úmidos. Quando o homem remove as
áreas de vegetação e as chuvas “lavam” a camada superficial, os solos tornam-se mais expostos e iniciase o seu processo de destruição. Isso ocorre porque os níveis de precipitação são maiores que os de
evaporação e infiltração. (Adaptado de https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/diferenca-entredesertificacao-arenizacao.htm. Acesso: 14.mai. 2019.)
37) Resposta: (A) redução das operações multimodais.
As operações multimodais tendem a ser ampliadas, já que a padronização dos receptáculos que recebem
os produtos (os contêiners) possibilita a facilitação do transporte das caixas metálicas padronizadas por
trens, caminhões, aviões e navios.
38) Resposta: (E) A substituição do conteúdo pela forma-aparência.
Os megaeventos esportivos no Rio de Janeiro nos anos de 2014 e 2016 serviram para que a maquiagem
da cidade ‘escondesse’ os problema estruturais que se mantêm no cotidiano do cidadão carioca. Assim
sendo, o símbolo das Olimpíadas de 2016 traz, na sua composição, a ideia de que, mais uma vez, a
cidade foi afetada por políticas que valorizam a forma-aparência da Cidade Maravilhosa em detrimento do
conteúdo real que afeta a qualidade de vida de milhões de pessoas, diariamente.
39) Resposta: (E) Muitas ações humanas desconsideram as forças da natureza e seu poder.
Ao ocuparem a terra de forma aleatória e sem o conhecimento das leis da natureza, os homens ampliam
as possibilidades de que essas forças sejam catastróficas para a humanidade. As forças da natureza não
são ‘boas ou más’; elas simplesmente são forças que atuam por toda superfície (e profundidade) do
planeta. Para não sofrer impactos negativos, os homens precisam conhecer essas forças para não
sofrerem consequências nocivas; muitas vezes, essas forças são ampliadas pelo mau uso que o homem
faz da natureza, e o desconhecimento das suas leis só as amplifica na vida no planeta, em múltiplas
escalas.
40) Resposta: (D) há uma enorme concentração de espécies de peixes e mamíferos aquáticos.
A foz do Amazonas (área de transição entre o rio e o oceano) possui características únicas. Ali, ainda que
totalmente inesperado, habitam a fauna típica dos recifes (como corais, esponjas, rodolitos) e peixes
característicos de regiões coralíferas (pargos-vermelhos, chernes...), apresentando espécies importantes
para a pesca comercial (pargos e lagostas). Entre os cetáceos, encontram-se diversas espécies de
golfinhos e baleias, incluindo baleias migratórias como a orca, a baleia-piloto-de-peitorais-curtas, a
cachalote e a baleia-fin. A região também abriga outras espécies como a tartaruga-verde, tartarugacabeçuda e a tartaruga-de-pente. Próximo à costa estão animais como o peixe-boi-amazônico, peixe-boimarinho, a ariranha e lontra-neotropical. (...)
(Fonte: Amazônia em águas profundas. Endereço eletrônico:
http://www.greenpeace.org.br/hubfs/Campanhas/reef/documentos/Amazonia%20em%20Aguas%20Profundas%20Gre
enpeace%20Brasil.pdf. Acesso em: 14.mai.2019.)

41) Resposta: (D) O Absolutismo estabelecia garantias constitucionais invioláveis a direitos
individuais, inclusive a liberdade de consciência e de expressão.
A opção D está incorreta, pois o absolutismo monárquico não colocava entre suas prioridades políticas as
garantias ao individuo, nem concebeu princípios de ação em torno da ideia de liberdade de expressão.
42) Resposta: (A) Se todas as afirmativas estiverem corretas.
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o fim dos privilégios da nobreza, a subordinação da
Igreja ao Estado e o fim da escravidão foram realizações do processo revolucionário francês. Assim
sendo, a opção correta é a letra A.
43) Resposta: (C) A vinda de D. João VI para o Brasil livrou o Império português daquele
destino comum do seu congênere ibérico. O antigo regime aqui sobreviveria até o final do
século XIX, como bem demonstrou a continuação da monarquia e da escravidão.
Apesar de certa sobrevida, a independência do Brasil sob a égide de uma monarquia constitucional revela
fraturas significativas na continuidade da estrutura do Antigo Regime português. A letra C deve ser
marcada como a alternativa incorreta.

44) Resposta: (C) Abertura dos portos às nações amigas
O decreto emitido pelo príncipe regente de Portugal, após sua chegada ao Brasil juntamente com a
família real portuguesa, que permitiu a entrada de produtos ingleses no território brasileiro ficou
conhecido como “Abertura dos portos às nações amigas”. A opção C deve ser assinalada.
45) Resposta: (E) Diferenciou-se das demais revoltas coloniais porque contou com a
participação de escravizados e almejava o fim da escravidão no Brasil.
A Conjuração Mineira não contou com a participação de escravizados e não formulou propostas para a
abolição da escravidão no Brasil, assim sendo a opção E deve ser assinalada.
46) Resposta: (B) As principais áreas de influência das potências imperialistas localizaram-se
na Ásia, no Oriente Médio e na África. Japão e Estados Unidos tiveram a sua expansão restrita,
o primeiro à Ásia e o segundo ao Oriente Médio.
A letra B deve ser a opção a ser assinalada. Os principais países imperialistas (Inglaterra, França,
Alemanha, Rússia, Japão e EUA) levaram a cabo diversas guerras de expansão sustentadas por teorias
racialistas que afirmavam a tarefa “civilizatória” dessas violentas ações expansionistas. É importante
ressaltar que os EUA, como nação emergente nesse cenário, teve como principal espaço de conquista
colonial o território continental da América do Norte, o Caribe e o Pacífico.
47) Resposta: (C) Se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
O regime de servidão na Rússia foi abolido no século XIX pela própria monarquia e a Grande Guerra deve
ser considerada como um fator importante na crise política que deflagrou a Revolução, assim sendo a
letra C deve ser opção assinalada.
48) Resposta: (D) Se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
A queda de preços das matérias- primas não levou ao aumento da competitividade das exportações dos
países produtores desses insumos, pois o mercado mundial não tinha compradores, além disso, a crise
das ideias econômicas liberais não significou a adesão dos países capitalistas ao projeto socialista. A letra
D deve ser assinalada.
49) Resposta: (C) Foi uma política voltada para relações bilaterais, marcadamente com os
Estados Unidos.
A política externa do período procurou ser independente do alinhamento imediato às formulações da
política externa americana. Letra C.
50) Resposta: (E) A lei anistiou os presos políticos acusados de terem cometido crimes
políticos ou eleitorais durante o período do regime militar e também libertou aqueles que
haviam sido condenados pelos chamados “crime de sangue”.
A Lei da Anistia não libertou os que haviam sido condenados por terrorismo e assassinatos. Letra E.

BIOLOGIA
Questão 1
a)
A curva que representa a reação na presença de uma enzima é a I. A enzima diminui a energia de
ativação necessária para que a reação química aconteça. Com isso, à medida que a concentração do
substrato aumenta, na presença de uma enzima, a reação alcança a velocidade máxima com menores
concentrações de substrato.
b)
A concentração de substrato, a partir da qual não ocorre mais variação na velocidade da reação, é
denominada velocidade máxima da reação e representa o momento em que todas os sítios ativos das
enzimas encontram-se ligados a substrato. Dessa forma, como não existem mais enzimas disponíveis,
não ocorre aumento da velocidade da reação, mesmo com o aumento da concentração de substrato.
Questão 2
Na fase folicular, o crescimento do folículo é estimulado pelo hormônio FSH produzido pela hipófise. À
medida que o folículo cresce, os ovários começam a produzir estrogênio que, por sua vez, estimula o
desenvolvimento do endométrio. Nessa fase, a alta de estrogênios estimula a hipófise a liberar grandes
quantidades de LH e FSH que irão induzir a ovulação. Na fase lútea, o LH estimula as células do folículo
ovariano rompido a se transformarem em corpo lúteo, no qual ocorrerá a produção de estrogênio e
progesterona, inibindo a produção de FSH pela hipófise. Caso não ocorra fecundação, o corpo lúteo se
degenera, parando de produzir estrogênio e progesterona, causando a descamação do útero. A queda
nas taxas de progesterona e estrogênio faz com que a hipófise volte a produzir FSH, reiniciando um novo
ciclo menstrual.
Questão 3
a)
Espécies exóticas e invasoras possuem elevado potencial de dispersão, de colonização e de dominação
dos ambientes invadidos, competindo por recursos com as espécies nativas e criando, em consequência
desse processo, pressão sobre as espécies nativas e, por vezes, a exclusão da espécie nativa daquele
ambiente.
b)
Destruição e diminuição dos hábitats naturais; exploração excessiva de espécies animais e vegetais;
poluição do solo, água e atmosfera; ampliação desordenada das fronteiras agropecuárias dentro de áreas
nativas; mudanças climáticas e aquecimento global.
Questão 4
Amostra 1 – os frutos são carnosos e grandes. Por serem carnosos, são dispersos por animais, mas não
podem ser dispersos por animais pequenos. As flores são abertas, pequenas, com muitos estames,
coloração branco-amarelada, odor de mel.
Amostra 2 – frutos secos com alas que permitem a dispersão pelo vento, flores tubulares vermelhas que
produzem néctar.
Questão 5
a)
íntrons e splicing (ou recomposição do RNA mensageiro).
b)
Procariotos não fazem o processamento do RNA mensageiro, e seus genes não possuem íntrons. Para
que genes eucarióticos consigam ser expressos em células bacterianas, é necessário que o DNA seja
inserido sem os íntrons. Neste caso, é inserido o DNA complementar, feito a partir da transcrição reversa
do RNA mensageiro.

