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UEMG – Vestibular EaD 2019 
 

Caderno de Prova- 28/04- tarde 

 

Questão 01) Ao realizar a fotossíntese, os organismos autótrofos absorvem o CO2 presente 
no ambiente, transformando-o em glicose, alimento que poderá ser utilizado por todos os 
seres vivos heterótrofos para suprir suas necessidades nutritivas e energéticas.  
Esse carbono mais tarde retornará ao ambiente, novamente, na forma de CO2. Um dos 
processos responsáveis pelo retorno do carbono ao ambiente é realizado por 

A) autótrofos e denomina-se decomposição. 
B) heterótrofos e denomina-se fertilização. 
C) saprófitas e denomina-se quimiossíntese. 
D) seres aeróbios e denomina-se respiração. 

Questão 02) Um aluno, ao observar microorganismos ao microscópio, fez as seguintes 
observações: 

- São unicelulares, com núcleo disperso no citoplasma.  
- Não apresentam organelas membranosas.  
- Apresentam parede celular. 

Os microorganismos observados eram 

A)  fungos. B)  protistas. C)  monera. D)  briófitas. 
 

Questão 03) A imagem abaixo representa o ciclo reprodutivo de um determinado grupo 
vegetal. 
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(Disponível em: www.colegiosaofrancisco.com.br. Acesso em: 10/06/2007.) 

A reprodução desse grupo é caracterizado por apresentar 

A) esporófito n e gametófito 2n no ciclo. 
B) esporos diplóides formados por mitoses. 
C) protonema formado por sucessivas meioses. 
D) alternância de gerações no ciclo reprodutivo. 
 
Questão 04) José, que pertence ao grupo sanguíneo “A”, precisa de uma transfusão de 
sangue devido a uma hemorragia decorrente de uma cirurgia cardíaca. Os doadores 
disponíveis são sua mãe que pertence ao grupo “AB”, seu pai pertencente ao grupo “O” e 
seu tio que é do grupo “B”. José poderá receber sangue 
 
A) apenas de seu tio. 
B) apenas de seu pai. 
C) de sua mãe e de seu pai. 
D) de seu tio e de sua mãe. 
 
Questão 05) O monóxido de carbono (CO) é prejudicial ao organismo, porque 
 
A) combina-se com a hemoglobina de forma quase idêntica à do oxigênio, impedindo que 
esse gás importante seja levado aos tecidos. 
B) é transportado sempre em solução no sangue e chega diretamente a todas as partes do 
organismo. 
C) impede o transporte de gás carbônico pela hemoglobina, fazendo com que esse gás se 
acumule no organismo. 
D) impede que o nitrogênio atmosférico seja absorvido pelos pulmões, prejudicando, assim, 
a formação de proteínas 
 
Questão 06) A temperatura da superfície da Terra depende do balanço entre a energia que 
ela recebe e a energia que ela emite. Relacione as duas colunas, associando a energia que 
a Terra recebe ou emite com algumas formas de radiação. 

mailto:vestibular.ead@eumg.br


 3 

 

As questões do Vestibular EAD UEMG 2019 foram retiradas do banco de itens da Diretoria de Avaliação da Secretária 

de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) - 2019 

Reitoria: Rodovia Papa João Paulo II, 4143, Ed. Minas, 8º andar  Bairro Serra Verde Belo Horizonte  MG 31630  900 
31  3916 0471  vestibular.uemg.br/ead  | vestibular.ead@eumg.br 

 

Energia: 
1. Energia que a superfície da Terra recebe.  
2. Energia que a superfície da Terra emite.  
 
Formas de radiação: 
(  ) Radiação visível proveniente do Sol.  
(  ) Radiação infravermelha proveniente da atmosfera aquecida.  
(  ) Radiação infravermelha proveniente da Terra aquecida. 

A seqüência correta dessa associação é: 

 

A)  1, 1 e 2. B)  1, 2 e 1. C)  1, 2 e 2. D)  2, 1 e 2. 
 
 
 
Questão 07) Um corpo encontra-se em repouso sobre uma superfície plana, horizontal e 
muito lisa, praticamente sem atrito. A partir de um dado instante, aplica-se no corpo uma 

força . Após o corpo efetuar um deslocamento , cessa-se a aplicação da força . 

 

 

Nessa situação, de acordo com 

 
 

A) Aristóteles, o corpo, por inércia, continuará o movimento retilíneo com velocidade 
constante. 
B) Aristóteles, o corpo pára, pois, na ausência de forças, um corpo não pode estar em 
movimento. 
C) Galileu, o corpo pára, pois, na ausência de forças, um corpo não pode estar em 
movimento. 
D)Galileu, o corpo, por inércia, continuará o movimento retilíneo com aceleração constante. 
 
Questão 08) O gráfico abaixo relaciona o aumento do consumo de energia em vários 
setores da economia desde 1974 até o ano 2004.  
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 (http://www.iea.sp.gov.br/out/verTexto.php?codTexto=4024. Acesso em 01/04/2007.) 

Com relação a esse gráfico, são feitas as seguintes afirmativas: 

I. A área industrial é a grande responsável pelo alto consumo de energia em uma nação. 
Dessa forma, podemos dizer que países altamente industrializados consomem 
proporcionalmente mais energia do que países que ainda baseiam sua economia no setor 
primário.  
II. A área residencial aumentou gradualmente seu consumo ao longo dos anos. Esse fato 
está relacionado à aquisição acentuada de produtos tecnológicos industrializados que 
utilizam energia elétrica.  
III. Podemos perceber que o setor comercial apresentou maior crescimento, 
proporcionalmente, do que os outros setores. Esse fato está relacionado à grande 
demanda por parte da sociedade por serviços do setor terciário. 

O histórico de consumo de energia está corretamente relacionado apenas em 

 
Questão 09) A figura a seguir apresenta um gráfico do movimento de um corpo. 

A)  I e II. B)  II e III. C)  I e III. D)  III. 
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A interpretação desse gráfico é: 

A) está se movendo com velocidade constante. 
B) fica em repouso. 
C) move-se com aceleração constante. 
D) move-se com uma aceleração que diminui uniformemente . 
 

Questão 10) Sabe-se que a temperatura na superfície do Sol é de cerca de 6.000 K. Uma 
lâmpada fluorescente moderna tem em sua especificação uma temperatura de 6.000 K. Esta 
igualdade de temperatura está relacionada ao fato de a lâmpada 

 
 
A) produzir a mesma quantidade de energia que a da superfície do Sol. 
B) ser quente como a superfície do Sol e exigir cuidados especiais. 
C) ter mesma radiação de corpo negro que a superfície do Sol. 
D) transmitir a mesma quantidade de calor que a superfície do Sol. 
 

Questão 11) A matriz energética mundial é marcada pela maior utilização de fontes não 
renováveis, como o petróleo e o carvão mineral, os chamados combustíveis fósseis.  
 
É consequência ambiental dessa dependência do petróleo e do carvão mineral o aumento 
do 

A)  aquecimento global.  
B)  desmatamento rural.  
C)  esgoto urbano.  
D)  povoamento global. 
 

Questão 12)  Nas conferências da Organização Mundial do Comércio /OMC, o grupo dos 
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países pobres e países emergentes concentram sua atuação na agricultura, que é o tema 
central de suas agendas de desenvolvimento. Participam do grupo, por exemplo, a Tanzânia, 
o Zimbábue, a Nigéria e os emergentes, como a Índia, a China, o Brasil. Os países pobres 
representam hoje quase 60% da população mundial, 70% da sua população são rurais, e 
26% das exportações agrícolas mundiais. No caso dos países emergentes, os agroprodutos, 
em geral, são responsáveis pelo superavit de sua balança comercial de exportações. O 
objetivo desses países é abrir espaço para as negociações comerciais de produtos agrícolas 
dos países pobres e emergentes por causa da prevalência dos interesses agrícolas dos 
países desenvolvidos nas rodadas de negociações na Organização Mundial do 
Comércio/OMC. A redução ou a extinção dos subsídios agrícolas que os países 
desenvolvidos dão aos seus agricultores são a principal reivindicação.  

 
A importância dos agroprodutos para os países emergentes deve-se ao fato de esses países 
 
 

A) conseguirem lucros na exportação desses produtos. 
B) contribuírem com 26% das exportações agrícolas mundiais. 
C) obterem alimentos para quase 60% da população mundial. 
D) terem população economicamente ativa no meio rural. 
 

Questão 13) O Brasil ocupa o 163° lugar em um ranking de 224 países, publicado em 2011, 
que compara a média da velocidade da internet. Com uma conexão de 105 Kbps 
(quilobytespor segundo), o país está atrás de Níger, Haiti, Etiópia, Paquistão e Papua Nova 
Guiné. A velocidade da conexão nacional está bem abaixo da média mundial, que é de 580 
Kbps. Além de mal posicionado no ranking global, o Brasil tem a cidade com a segunda 
conexão mais lenta entre todas avaliadas no mundo: Itapema, em Santa Catarina, tem uma 
velocidade de 61 Kbps e só perde para Algiers, na Argélia (56 Kbps). Depois de Itapema, 
aparece Santa Cruz, na Bolívia, com 62 Kbps. O Brasil está bem distante dos países que 
possuem as conexões mais rápidas do mundo. 

 
 
(http://migre.me/bWMFv. Acesso: 15/11/2012. Adaptado.) 

O Brasil é considerado um país com baixa velocidade de internet, apresentando em seu 
território uma localidade com uma das conexões mais lentas do mundo. Essa situação 
evidencia que 

A) as informações no Brasil ainda são disseminadas por meios mais tradicionais. 
B) as propostas de investimentos tecnológicos devem se restringir ao estado de Santa 
Catarina. 
C) o avanço econômico brasileiro é considerado pequeno quando comparado ao do Níger e 
Haiti. 
D) o país não apresenta uma boa fluidez no meio técnico, científico e informacional. 
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Questão 14)                                     As fábricas Andorinhas 

Cada vez mais, as multinacionais de marca – IBM e a General Motors – insistem que são 
apenas como qualquer um de nós: caçadores de pechinchas em busca do melhor negócio 
no shopping global. Elas são consumidores muito exigentes, com instruções específicas 
relacionadas com projeto sob encomenda, matéria-prima, prazos de entrega e, mais 
importante, a necessidade dos preços mais baixos possíveis. Mas o que não interessa a 
eles é a onerosa logística de como esses preços caem tanto; construir fábricas, comprar 
maquinaria e orçar a mão-de-obra têm sido operações rebatidas diretamente para a quadra 
de terceiros.  

 
 
(KLEIN, Naomi. Sem Logo: A Tirania das Marcas em um Planeta Vendido. Disponível em: Acesso em: 24/05/2007) 

 
 

Na atualidade, as indústrias de alta tecnologia estão imprimindo um novo ordenamento no 
espaço em busca em maiores lucros. Na “busca do melhor negócio no shopping global”, as 
indústrias de alta tecnologia 

A) importam produtos fabricados na Ásia, por melhores preços e qualidade de seus 
próprios produtos. 
B) instalam-se em países ricos, por oferecerem isenção de impostos e fraca 
regulamentação ambiental. 
C) têm suas sedes na América do Norte e Europa, para darem maior qualidade à 
produção. 
D) terceirizam a produção com baixo custo de fabricação, devido à espoliação dos 
trabalhadores. 
 
 
Questão 15) A tolerância para com os outros, independente da etnia, religião e condição 
social tem sido um valor associado cada vez mais à capacidade de criatividade dos países, 
sobretudo nos centros urbanos. A tolerância cultural tem sido um valor associado à 
concepção de criatividade nos centros urbanos, porque permite 
 
A) considerar o espírito de comunidade e a liberdade de expressão em um grupo social. 
B) constatar a intensidade dos nacionalismos e portanto, o grau de exclusão de um país. 
C) descortinar a importância da competitividade no conjunto da população de um país. 
D) incorporar o grau de xenofobia, ou aversão ao estrangeiro, em uma comunidade. 
 
Questão 16)  O Juramento da Regência Trina Permanente (Estudo), s.d. 
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A solução política encontrada pela elite imperial, após a abdicação de D. Pedro I em 1831, 
teve como resultado a 
 
A) defesa da autonomia das províncias, para evitar a fragmentação e garantir a unidade 
territorial. 
B) disputa entre centralizadores e descentralizadores, e problemas para manter a ordem 
social. 
C) dissolução do Senado e das Assembleias Legislativas com o fim das atividades 
parlamentares. 
D) rejeição à monarquia constitucional e à aclamação de Pedro II para consolidar a 
independência. 
 
Questão 17)  

Percentual de pobres no Brasil  
em relação à população total 

Ano % 

1999 34,1 

2009 31,0 

(Segundo dados do IPEA, 2001 e 2009.)  
(http://www.ipea.gov.br. Acesso: 20 fev. 2010. Adaptados.) 

 
Essa tabela traz dados sobre a pobreza no Brasil na última década. Nesse período, o 
Ministério do Desenvolvimento Social realizou diversos projetos de inclusão e assistência, 
tais como o Fome Zero e o Bolsa Família. Considerando-se os índices de pobreza 
apresentados, pode-se afirmar que as políticas sociais desenvolvidos pelo governo 
 
A) conseguiram acabar com a desigualdade e a pobreza. 
B) contribuíram para a diminuição da pobreza no Brasil. 
C) foram incapazes de influenciar os índices sociais do país. 
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D) tiveram pouca repercussão na questão da renda. 
 
Questão 18)Na segunda metade do século XIX, o Brasil estimulou, principalmente, a 
imigração de origem europeia devido 
 
I. à abolição da escravidão e às dificuldades de reposição de mão de obra.  
II. à necessidade de povoar seu território de forma mais efetiva.  
III. ao desejo das elites em promover o branqueamento da população. 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A)  I e II, apenas. B)  I e III, apenas. C)  II e III, apenas. D)  I, II e III. 
 

Questão 19) A cultura africana no Brasil está presente na nossa alimentação, na música, 
na dança e na religião. 

 

(http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://bp0.blogger.com/_pb00HrJrIxA/R-fvoMeXYSI/AAAAAAAAAJo/-aGt7BjBY-
8/s400/Rugendas&imgrefurl. Acesso em 21/08/2008.) 

A manifestação representada nessa imagem é conhecida como 
 
A)  candomblé. B)  capoeira. C)  congado. D)  samba. 
 
 
Questão 20) O contexto histórico europeu do século XVI, no qual está inserido o diálogo 
entre o viajante europeu e o indígena, é caracterizado pelo 
 
A) expansionismo marítimo e o comercial europeus. 
B) momento de consolidação do sistema feudal. 
C) processo de descolonização da América. 
D) retraimento do comércio entre a Europa e a América. 
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Questão 21)                             Mílton e o concorrente 
                                                                Moacyr Scliar 

Mílton ainda não abriu a sua loja, mas o concorrente já abriu a dele; e já está anunciando, 
já está vendendo, já está liquidando a preços abaixo do custo. Mílton ainda está na cama, 
ao lado da amante, dessa mulher ilegítima, que nem bonita é, nem simpática; o concorrente 
já está de pé, alerta, atrás do balcão. A esposa – fiel companheira de tantos anos – está ao 
seu lado, alerta também. Mílton ainda não fez o desjejum (desjejum? Um cigarro, um copo 
de vinho, isso é desjejum?) – o concorrente já tomou suco de laranja, já comeu ovo, torrada, 
queijo, já sorveu uma grande xícara de café com leite. Já está nutrido.  
Mílton ainda está nu, o concorrente já se apresenta elegantemente vestido. Mílton mal abriu 
os olhos, o concorrente já leu os jornais da manhã, já está a par das cotações da bolsa e 
das tendências do mercado. Mílton ainda não disse uma palavra, o concorrente já falou com 
os clientes, com figurões da política, com o fiscal amigo, com os fornecedores. Mílton ainda 
está no subúrbio; o concorrente vencendo todos os problemas do trânsito, já chegou ao 
centro da cidade, já está solidamente no seu prédio próprio. Mílton ainda não sabe se o dia 
é chuvoso, ou de sol, o concorrente já está solidamente informado de que vão subir os 
preços dos artigos de couro. Mílton ainda não viu os filhos (sem falar da esposa, de quem 
está separado); o concorrente já criou as filhas, já as formou em direito e química, já as 
casou, já tem netos. Mílton ainda não começou a viver.  
O concorrente já está sentindo uma dor no peito, já está caindo sobre o balcão, já está 
estertorando, os olhos arregalados – já está morrendo enfim. 

 
(SCLIAR, Moacyr. Contos reunidos. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. pp.13-4) 

O contraste entre os personagens é marcado pelo uso sistemático dos 
modalizadores já e ainda. 

Todas as alternativas são explicações que justificam o uso desses modalizadores, exceto: 

A) O modalizador já traz o pressuposto de que o concorrente antecipa as suas ações. 
B) O modalizador ainda traz o pressuposto de que Mílton posterga as suas ações. 
C) Os modalizadores foram colocados em campos semânticos opostos. 
D) Os modalizadores mostram as atividades rotineiras dos dois personagens. 
 

Questão 22)  Considere as seguintes frases: 

1. Saímos de casa ................................ amanheceu.  
2. Compraremos o apartamento ............................. vendermos o carro.  
3. Prefiro não me envolver ................................. concorde com a decisão tomada.  
4. Não assinamos o contrato .............................. discordávamos de algumas cláusulas. 

As lacunas das frases devem ser preenchidas, respectivamente, pelas palavras 
 
A) porque, caso, pois, mas. 
B) quando, se, ainda que, porque. 
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C) logo que, quando, embora, como. 
D) se, mesmo que, ainda que, quando. 
 

Questão 23)  Um samba no Bixiga  
(Adoniran Barbosa)  
 
Domingo nós fumo num samba no Bixiga  
Na rua major, na casa do Nicola  
À mezza notte o'clock  
Saiu uma baita duma briga  
Era só pizza que avuava junto com as brachola  
 
Na hora "h" se enfiemo debaixo da mesa  
Fiquemo ali, que beleza, vendo o Nicola brigá  
Dali a pouco escutemo a patrulha chegá  
E o sargento Oliveira falá:  
“Num tem importância.  
Foi chamada as ambulância.  
Carma, pessoal.  
A situação aqui está muito cínica.  
Os mais pior vai pras Clínica”.  
 
(http://goo.gl/na7dJ. Acesso: 24/12/2012. Adaptado.) 

Para que a fala do sargento Oliveira seja apropriada à sua imagem social e ao seu papel 
na situação em questão, ela deve ser formulada do seguinte modo: 

A) “Não há motivo para desespero. As ambulâncias foram chamadas. Calma, pessoal. A 
situação aqui está caótica. Os feridos vão para as Clínicas”. 
B) “Não precisa se aperrear. Já chamemo as imbulância. Sussegue, minha gente. Esse 
quiprocó está um istôro só. Os borocoxô vai pras Crínica”. 
C) “Não tem perrepes. Já vai chegar o carango do hospital. Sossega, todo mundo! A 
muvuca aqui está bombando. Os estropiados vão para as Clínicas”. 
D) “Sem neura. Já dei um toque nas ambulâncias. Fica na paz, galera. Esse lance está 
ficando muito zoado. Os sequelados vão para a Clínica”. 
 

Questão 24) – Não deixe sua cachorrinha entrar na minha casa de novo. Ela está cheia de 
pulgas. 
 
(http://goo.gl/5QjHy. Acesso: 08/11/2012. Adaptado.) 

Há ambiguidade nessa frase porque 
A) a palavra “pulgas” se refere apenas à palavra “cachorrinha”. 
B) a preposição “na” desrespeita a regência do verbo “entrar”. 
C) o pronome “ela” pode retomar dois termos da frase anterior. 
D) o substantivo “cachorrinha” gera duas formas de interpretação. 
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Questão 25) O BEIJO – TEXTO I 

 

 
(LAERTE. O Beijo. Folha de S. Paulo, São Paulo, 3 nov. 2007. Folha Ilustrada, E11) 

O BEIJO – TEXTO II 
Quem é que não gosta de um beijo, daqueles de tirar o fôlego e que faz o coração bater 
mais forte? Com certeza, esses segundinhos (ou minutinhos) arrebatadores já fizeram você 
esquecer o resto do mundo. O beijo, que aparenta ser um ato simples, é responsável por 
uma avalanche de sentimentos e reações no organismo humano. E sem essa manifestação 
de carinho é impossível namorar ou amar alguém de verdade. 

(O Beijo. Disponível em: <http://boasaude.uol.com.br/lib/ShowDoc.cfm?LibDocID=4591&ReturnCatID=763>. Acesso em: 05/11/2007.) 

Comparando-se os dois textos, pode-se afirmar que 

 
A)  ambos concordam que o beijo seja uma manifestação de muito carinho. 
B) ambos abordam o “beijo” e fazem uso de uma linguagem semelhante. 
C) o texto I informa sobre o beijo entre atores; já o texto II, entre amigos. 
D) o texto I faz humor com o tema “beijo”; o texto II argumenta sobre ele. 
 
Questão 26) Em uma certa cidade, a tarifa de ônibus, em setembro de 2006, era de 
R$0,40 e, em outubro de 2006, era de R$1,60. O aumento percentual da tarifa, no período, 
foi de 
 
A)  3%. B)  4%. C)  300%. D)  400%. 
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Questão 27) Uma loja anuncia uma impressora pelo preço de R$350,00 para pagamento à 
vista. Uma pessoa compra essa impressora e paga duas parcelas: a primeira de R$100,00, 
no ato da compra e a segunda após um mês. Sabe-se que essa loja cobra uma taxa mensal 
de juro de 4%. O valor da segunda parcela é de 
 
A)  R$104,00. B)  R$140,00. C)  R$260,00. D)  R$350,00. 
 

Questão 28) Abaixo, está representada uma figura tridimensional. 

 

O número de vértices, V, de faces, F, e de arestas, A, são 

A) V = 8, F = 6 e A = 13. 
B) V = 10, F = 8 e A = 16. 
C) V = 10, F = 12 e A = 20. 
D) V = 10, F = 14 e A = 20. 

Questão 29)Lucas disse que cortou um cone circular reto por um plano paralelo a sua 
base e perguntou qual figura plana ele tinha encontrado. Quatro colegas desenharam as 
figuras a seguir. 

    

        Ada        Beatriz         Renato          Saulo 

Quem fez o desenho correto? 

A)  Ada. B)  Beatriz. C)  Renato. D)  Saulo. 
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Questão 30) Todos os gráficos cartesianos, a seguir, são retas Qual deles é o gráfico de 
uma função Y = aX + b com a e b positivos? 

 

A)  

B)  

C)  
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D)  

 

 

Questão 31) O teste de chama é uma técnica utilizada para identificar átomos ou cátions 
presentes em substâncias ou misturas. Por exemplo, quando uma pequena quantidade de 
cloreto de sódio é levada à chama de um bico de Bunsen, observa-se que a chama 
inicialmente azul adquire uma coloração laranja. Assim, na queima de fogos de artifício, 
verificamos várias cores devido aos diferentes sais utilizados na fabricação dos fogos.  
 
Essas cores podem ser explicadas pelo modelo atômico de 
 
 

A)  Bohr. B)  Dalton. C)  Rutherford. D)  Thomson. 
 

Questão 32) A sílica, ou óxido de silício, SiO2, é um sólido covalente empregado na 
fabricação do vidro e do cimento Portland.  
 
As ligações químicas presentes na sílica envolvem 

A) a movimentação de elétrons livres entre os átomos de oxigênio e silício. 
B) a transferência de elétrons entre átomos de eletronegatividades diferentes. 
C) o compartilhamento de elétrons por átomos de elementos não-metálicos. 
D) o ganho de energia, quando as ligações entre oxigênio e silício se formam. 
 
Questão 33) Um agricultor utilizou CaCO3 (calcário ou carbonato de cálcio) para corrigir o 
pH do solo de que fazia uso para plantio. Esse agricultor poderia 
 
A) conseguir o mesmo efeito utilizando somente água. 
B) empregar o calcário para diminuir a acidez do solo. 
C) utilizar também o HCl (ácido clorídrico). 
D) utilizar o calcário para aumentar a acidez do solo. 
 
Questão 34)  
As vitaminas solúveis em água têm estrutura com alta proporção de átomos eletronegativos, 
como o oxigênio e o nitrogênio, que promovem forte interação com a água. A seguir estão 
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representadas quatro vitaminas: 
 

 

 
 

Dentre elas, é mais adequado adicionar-se a sucos de frutas a vitamina 
  

 

A)  I. B)  II. C)  III. D)  IV. 
 
 

Questão 35) Em condições reacionais adequadas, hidrogênio, H2(g) e cloro, C 2(g) reagem 
entre si formando cloreto de hidrogênio, HC  (g). Esse processo é reversível e exotérmico, 
podendo ser representado por 

H2(g) + C 2(g)   2 HC (g)                   ΔH = - 92,3 kJ . mol –1 . 

Depois de atingido o equilíbrio, o fator que não altera esse estado de equilíbrio é a 
variação da 

A) concentração do cloreto de hidrogênio. 
B) concentração do hidrogênio e/ou do cloro. 
C) pressão total do sistema. 
D) temperatura do sistema. 
 
 
Questão 36) 
Tema da Redação:   Moradores em situação de rua no atual contexto social brasileiro    
 

 

 

 

 
 

mailto:vestibular.ead@eumg.br

