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INGLÊS

As questões de números 76 a 81 referem-se ao TEXTO 1.

TEXTO 1

Shining, golden ‘BRICs’

September 06, 2006

Jim O’Neill, head of global economic research at Goldman
Sachs forecasted in a report in 2001 that the GDP of China, Russia,
India, and Brazil would be 50 percent that of the combined GDP
of the US, Japan, Germany, France, Italy and Britain by the year
2025, and would surpass them before 2050. O’Neill created a
new word – BRIC – with the first letter of the English names of
the four countries. BRICs became a popular term all over the
world. Recently, O’Neill said that China would become an
economic power, surpassing the United States by 2035 based on
the current speed of economic growth. The economic power and
influence of BRICs is growing.

O’Neill’s forecast is logical. The uprising of BRICs is
changing the structure of the world and driving the global
economy. In the past, the world’s economy was dominated by
North America, the European Union and Japan. The combined
GDP of BRICs in 2005 reached 4.6 trillion dollars, the total GDP
of Japan. BRICs are beginning to dominate the world’s economy.

China is said to be the most prominent of the four countries.
China has maintained an average economic growth rate of over
9.6 percent per year in the past 30 years. China’s GDP has
increased to 2.23 trillion dollars in 2005, which is half that of the
four countries. The economic growth rates of India, Russia and
Brazil all surpass western countries and are above average in the
world. If the economy of the golden bricks of the four countries
continues to grow at the current speed, O’Neill’s prediction will
come true in the near future.

The rise of BRICs is also changing the world order. This is
happening not only because of BRICs’ robust economic growth
but also because of its role as an initiator and motivator of the
new, international order. The four countries advocate the
democratization of international relations, oppose hegemony and
call for respect for global diversification. As developing nations,
they have had the opportunity to learn from others and offset their
own weaknesses.

Members of BRICs are earnestly practicing the style of
international relations they have advocated, setting an example
of friendly cooperation between different cultures. China and
Russia, China and India, China and Brazil as well as Russia and
India have all established strategic partnerships. Russia is rich in
energy and mineral resources, and Brazil has natural and
alternative energy technology. Both China and India are
manufacturing giants, and the relationship between Russia and
India will doubtlessly be complementary economically. The
cooperation between the four countries in the fields of economics,
sci-tech and culture will not only benefit their people, but also
build a harmonious international society.

(http://english.people.com.cn/200609/06/eng20060906_300197.html. Adaptado)

76. The BRIC countries

(A) are an economic alliance established in 2001 in order to
support underdeveloped countries.

(B) are members of a bloc created by Jim O’Neill in a GS
summit.

(C) are meant to oppose developed countries such as US,
Japan, and some European nations.

(D) have been demonstrating an increasing economic
importance in the world.

(E) will surpass the United States by 2035 and become
economic powers.

77. Jim O’Neill’s forecasts

(A) can become real if the GDP of BRIC’s continues to grow
at present rate.

(B) are considered logical but they depend on too many
variables that are yet to be proven.

(C) concentrate on China because its GDP has been growing
steadily for the last 30 years.

(D) were dismissed by the European Union, North America
and Japan as a futuristic dream.

(E) are based on careful analysis performed by Goldman and
Sachs for the next 35 years.

78. According to the text, the BRIC’s

(A) challenged the United Nations to accept the developing
countries claims in terms of international trade and
security.

(B) are leading the G20, a group of developing nations, as a
way to dominate global economy, now led by the G8, a
group of wealthy nations.

(C) established an hegemonic alliance that threatens current
world order guided by the European Union and the US.

(D) will consolidate their economic power only if they
manage to offset their weaknesses by 2025.

(E) are changing international order, especially by supporting
the democratization of international relations among
other issues.

79. According to the text, Brazil

(A) has displayed the lowest GDP of the four BRIC countries.

(B) established a complementary manufacturing relationship
with other giants like China and India.

(C) has developed both alternative and natural energy
technology.

(D) may consolidate a friendly export cooperation with
Russia and India in the short run.

(E) is the fastest developing nation of western countries,
together with India and Russia.
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80. The BRIC countries are against

(A) global diversification.

(B) hegemony.

(C) international relations.

(D) strategic partnerships.

(E) new world order.

81. In the last sentence of the text — The cooperation between
the four countries in the fields of economics, sci-tech and
culture will not only benefit their people, but also build a
harmonious international society. — the expressions not only
…but also express

(A) a contrast.

(B) an alternative.

(C) a substitution.

(D) a comparison.

(E) an addition.

Leia o TEXTO 2 e responda às questões de números 82 a 85.

TEXTO 2

Brazil and UK to develop ethanol project in Africa

Sep 5, 2006

BRASILIA, Brazil (Reuters) – Brazil, the world’s largest
ethanol exporter, and Britain want to develop the production of
ethanol from sugar cane in southern Africa, officials from both
governments said on Tuesday. The move is intended to diversify
cheap ethanol production globally to meet fast-growing
international demand. Many potential consumers are hesitant to
increase their ethanol consumption because Brazil is the only large
global supplier. “The product needs to become (more) available
to consumers,” Brazilian Industry and Trade Minister Luiz Furlan
told a news conference. “The commitment of both countries is to
develop other (ethanol) supplier countries.”

Brazil and the United Kingdom are tackling “one of the biggest
threats in the world today – climate change,” UK Secretary of State
for Trade and Industry Alistair Darling told the news conference.
Darling said many countries wanting to reduce carbon-based fuels
could learn from Brazil. “I can now confront any car manufacturer
in Europe who tells me that people won’t buy cars powered by
ethanol,” he said after test-driving a “flex-fuel” car, which operates
on ethanol or gasoline. The flex-fuel technology was developed in
Brazil and now accounts for about 75 percent of all new car sales.

Strong international demand for ethanol has increased prices
sharply, after several countries in Europe and Asia made a
minimum consumption of biofuels obligatory. In Brazil, ethanol
accounts for about 40 percent of all motorists’ non-diesel fuel
consumption.

A UK-Brazil task force is to present a business proposal within
90 days to produce cane-derived ethanol in southern Africa, Furlan
said. A feasibility study commissioned by the UK and Brazil had
already identified several countries, particularly South Africa and
Mozambique, where sugar cane production was commercially
viable, a Darling aide said.

Brazilian agronomists visited South Africa in recent weeks
and found no “technical impediments,” Furlan said. Brazilians
were working to “re-adapt” and increase the productivity of 11
varieties of sugar cane originally from South Africa.

(http://today.reuters.co.uk/news/articlenews.aspx?type=scienceNews&storyID=2006-
09-05T204957Z_01_N05203089_RTRIDST_0_SCIENCE-ENERGY-BRAZIL-
ETHANOL-DC.XML)

82. One of the reasons why Brazil and Britain wish to develop
ethanol production in southern Africa is that

(A) Brazil is the largest global producer of all crops that can
be used for biofuels.

(B) African countries want to reduce carbon-based emissions
to preserve their natural resources.

(C) there is an increasing ethanol demand and consumers
don’t want to rely on just one big supplier.

(D) Brazil wishes to export flex-fuel vehicles to Britain and
consumers want fuel to be cheaper.

(E) climate changes may affect sugar cane production in
Africa and cause ethanol shortages.

83. One of the reasons for the increase of international demand
for ethanol is that

(A) there is a compulsory minimum biofuel consumption in
some European and Asian countries.

(B) biofuels might become more expensive if climate
changes take place in Brazil.

(C) Southern Africa will re-adapt Brazilian flex-fuel
technology for vehicles.

(D) Brazil is leading a carbon-based fuel reduction in order
to eliminate air pollution.

(E) European car manufacturers are surprised that 75 percent
of new car sales are flex-fuel.

84. In the sentence of the first paragraph – …diversify cheap
ethanol production globally to meet fast-growing
international demand. – the word to can be substituted,
without changing the meaning, for

(A) rather than.

(B) because of.

(C) such as.

(D) in order to.

(E) instead of.
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85. According to the text:

(A) There are some technical problems in the adaptation of
sugar cane varieties in Brazil and South Africa.

(B) Some car manufacturers are reluctant to produce flex
cars because they believe there is a consumer resistance.

(C) Ethanol produced in Brazil is cheaper than the one produced
in Asia because consumption has increased a lot there.

(D) Brazil will lose market if other countries develop biofuels
on their own.

(E) Flex technology is accepted by 40 percent drivers in
Brazil because ethanol is cheaper.

Leia o TEXTO 3 e responda às questões de números 86 a 90.

TEXTO 3

Fiscal Fitness Feeds Brazil’s Boom

Carl Delfeld, Chartwell Advisor 03.02.06

Brazil’s booming stock market has caught foreign investors’
attention, but a question still lurks in the background like an uninvited
guest: Is this just another up-leg in the typical boom-and-bust cycle
that has come to characterize Latin American markets?

For the answer, take a look at Brazil’s improving balance sheet.
While America piles on the debt, Brazil is going the other way. It
decided last December to pay off its remaining $15.5 billion debt to
the International Monetary Fund (that must be a relief!) and announced
just last week that it will retire all of its remaining $6.6 billion worth
of Brady bonds issued during the early 1990s financial crisis.

Where is the money coming from? Brazil recorded significant
trade surpluses in 2004 and 2005, with exports for the last 12 months
hitting a record $120 billion. Exports of oil, soybeans, copper, steel,
autos, sugar and coffee are surging, even in the face of a
strengthening currency. The Brazilian real is up 52% against the
U.S. dollar since May 2004 and was up 22% during 2005. Brazil is
almost energy independent and foreign exchange reserves now total
$58 billion, even after paying off the nettlesome IMF debt.

Behind all these positive numbers are substantial reforms
begun by President Cardoso and continued by Luiz Inacio “Lula”
da Silva. Payroll taxes and corporate taxes have been cut, the tax
system simplified, and last week, Brazil announced that it would
eliminate the income tax for foreigners who purchase public debt.
Brazil’s strong currency will likely also lead to a loosening of
foreign exchange restrictions.

A cynical friend of mine often comments that successful political
leaders need to ignore their strongest supporters if they are to achieve
real reform. If so, Lula is a good example, since most expected him
to reverse market reforms after taking power in 2002.

(www.forbes.com. Adaptado)

86. According to the text,

(A) stock market in Brazil is going up and down too quickly.

(B) Brazil is following the Latin American stock market
trend.

(C) Brazil has not recovered from the 90s financial crisis yet.

(D) Brazil will qualify for a $6.6 billion loan worth of Brady
bonds.

(E) Brazil is paying the debts while America is going the
other way.

87. The quotation from the first paragraph –   but a question still
lurks in the background like an uninvited guest:…–  indicates

(A) uncertainty.

(B) excitement.

(C) good luck.

(D) solution.

(E) frustration.

88. In the sentence from the fourth paragraph of the text – Brazil’s
strong currency will likely also lead to a loosening of foreign
exchange restrictions. – the word likely indicates a

(A) comparison.

(B) conclusion.

(C) probability.

(D) preference.

(E) certainty.

89. One of the answers to the question posed in the third para-
graph – Where is the money coming from? – is

(A) reforms made by Fernando Henrique Cardoso.

(B) income tax reduction.

(C) strong currency in dollars.

(D) booming exports.

(E) IMF loans to pay debts.

90. In the last paragraph, Lula is a good example of

(A) the real currency reform.

(B) ignoring his strongest supporters.

(C) reversing market reforms.

(D) doing what most expect.

(E) having cynical friends.
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FÍSICA

91. Em uma passagem de nível, a cancela é fechada automatica-
mente quando o trem está a 100 m do início do cruzamento. O
trem, de comprimento 200 m, move-se com velocidade cons-
tante de 36 km/h. Assim que o último vagão passa pelo final do
cruzamento, a cancela se abre liberando o tráfego de veículos.

Considerando que a rua tem largura de 20 m, o tempo que o
trânsito fica contido desde o início do fechamento da cancela
até o início de sua abertura, é, em s,

(A) 32.

(B) 36.

(C) 44.

(D) 54.

(E) 60.

Considere a situação seguinte para resolver as questões de números
92 a 94.

Vendedores aproveitam-se da morosidade do trânsito para vender
amendoins, mantidos sempre aquecidos em uma bandeja perfu-
rada encaixada no topo de um balde de alumínio; dentro do balde,
uma lata de leite em pó, vazada por cortes laterais, contém carvão
em brasa (figura 1). Quando o carvão está por se acabar, nova
quantidade é reposta. A lata de leite é enganchada a uma haste
de metal (figura 2) e o conjunto é girado vigorosamente sob um
plano vertical por alguns segundos (figura 3), reavivando a chama.

Dados:

π = 3,1

g = 10 m/s2

92. Ao girar a lata com carvão, fazendo-a descrever arcos de cir-
cunferência de raio 80 cm, o vendedor concentra-se em fazer
com que sejam dadas duas voltas completas no tempo de um
segundo. Nessas condições, a velocidade escalar média com
que o ar, que relativamente ao chão está em repouso, toca o
corpo da lata, em m/s, é, aproximadamente,

(A) 6.

(B) 8.

(C) 10.

(D) 12.

(E) 14.

93. Mantendo o movimento circular de raio 80 cm, a menor ve-
locidade que a lata deve possuir no ponto mais alto de sua
trajetória para que o carvão não caia da lata é, em m/s,

(A) .

(B) 2.

(C) .

(D) 4.

(E) .

94. No momento em que o braseiro atinge o ponto mais baixo de
sua trajetória, considerando que ele descreve um movimento
no sentido anti-horário e que a trajetória é percorrida com ve-
locidade constante, dos vetores indicados, aquele que mais se
aproxima da direção e sentido da força resultante sobre a lata é

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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Leia a tirinha para responder às questões de números 95 a 97.

(Gramática de hoje, 1994)

95. A sensação de leveza sentida pela personagem no segundo
quadrinho, em constraste com a sensação de peso no primeiro
quadrinho, quando na Terra, deve-se ao fato de que

(A) corpos sobre a superfície lunar têm seus pesos e suas
massas reduzidas, uma vez que a atmosfera é rarefeita.

(B) se um corpo for levado ao espaço, seu peso e sua massa
assumem o menor valor possível, já que no espaço há
vácuo.

(C) devido ao maior distanciamento da Terra, corpos levados
à superfície da Lua estão sujeitos a uma menor atração
gravitacional do planeta, o que lhes confere menor peso.

(D) a combinação entre a massa da Lua e seu raio gera uma
força atrativa sobre a personagem, menor do que a equi-
valente força gerada pela Terra.

(E) na Lua, ao contrário do que ocorre na Terra, a ausência de
ar inibe a inércia dos corpos, diminuindo-lhes a massa.

96. De fato, nossa personagem precisa de uma dieta. Na Terra, a
pressão que ela exerce sobre o chão, quando seu corpo está
apoiado sobre seus dois pés descalços, é a mesma que exerce
uma moça de massa 60 kg, apoiada sobre as solas de um par de
saltos altos com área de contato total igual a 160 cm2. Se a área
de contato dos dois pés de nossa personagem é de 400 cm2, a
massa da personagem, em kg, é

(A) 160.

(B) 150.

(C) 140.

(D) 130.

(E) 120.

97. Nossa personagem soube por uma amiga que uma nova dieta
sugeria que beber meio litro de água fresca (22ºC) poderia
provocar a queima imediata de 100 calorias. De acordo com
nossos conhecimentos de calorimetria, se a perda de calorias
fosse devida unicamente ao aquecimento da água pelo cor-
po, haveria muito mais energia para se “queimar”. Levando-
se em conta que a água que tomamos, após o equilíbrio tér-
mico com nosso corpo, atinge a temperatura de 37ºC se beber
meio litro de água, após a queima imediata das 100 calorias,
ainda deveria ocorrer a “queima” adicional, em cal, de

Dados:
– calor específico da água: 1,0 cal/(g.ºC)
– densidade da água: 1,0 g/mL

(A) 5 700.

(B) 5 900.

(C) 6 300.

(D) 6 800.

(E) 7 400.

98. Observando uma onda unidimensional, que se propaga com
velocidade constante e sem perda de energia, produzida pela
sucessão de uma série de abalos de mesma freqüência, tem-
se que o afastamento entre duas cristas consecutivas repre-
senta a grandeza física denominada

(A) altura.

(B) amplitude.

(C) freqüência.

(D) comprimento de onda.

(E) velocidade de propagação da onda.

99. Ao acender um isqueiro uma pessoa faz com que seu dedão
exerça uma força variável direcionada a três ações distintas:

I. É preciso vencer a força de atrito estático entre o rolete e
a pedra a ele pressionada.

II. Superado o atrito estático, a força aplicada não mais ne-
cessita ser de tamanho tão elevado e, portanto, pode ser
reduzida. Ainda em contato com o rolete, o dedão desce
e começa a abaixar a alavanca que libera o gás.

III. Uma vez livre do rolete e com a alavanca que libera o
gás completamente pressionada, a força é mantida cons-
tante durante o tempo que for necessário se ter a chama
acesa.

O gráfico mostra, hipoteticamente, a intensidade da força
exercida por uma pessoa no ato de acender um isqueiro, para
cada ação descrita.

Nessas condições, o impulso da força exercida pelo dedão
sobre o rolete do isqueiro e sobre a alavanca que libera o gás
até seu completo abaixamento, tem intensidade, em N.s, de

(A) 0,05.

(B) 0,10.

(C) 0,15.

(D) 0,20.

(E) 0,25.
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100. Quando algum objeto cai dentro da água contida no vaso
sanitário, imediatamente, o sifão se encarrega de reestabele-
cer o nível da água, permitindo que parte dela transborde
para o esgoto.

Considerando uma situação de equilíbrio entre a água do
vaso sanitário e um objeto sólido que nela foi depositado
suavemente, analise:

I. Flutuando parcialmente ou permanecendo completa-
mente mergulhado, qualquer sólido dentro da água do
vaso sanitário está sujeito a uma força resultante verti-
cal voltada para cima.

II. Independentemente do corpo flutuar ou não, a força de
empuxo tem intensidade igual à do peso do líquido der-
ramado para o esgoto.

III. Um objeto que afunde completamente tem seu peso maior
que o empuxo que recebe e densidade maior que a den-
sidade da água.

IV. Quando um objeto afunda totalmente na água, pode-se
concluir que o peso do líquido que escorre pelo sifão é
igual ao peso do objeto.

Está correto o contido em

(A) I e II, apenas.

(B) I e IV, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

101. Em plena aula, o professor de Física descobriu acertada-
mente o motivo pelo qual um de seus alunos tinha que usar
óculos. De posse dos óculos desse aluno, verificou que
ambas as lentes possuíam bordos mais espessos que seus
centros. Em seguida, olhando através de cada lente e vol-
tando sua atenção a um friso horizontal na parede, girou-as
paralelamente à parede, constatando que para ambas, o fri-
so visto através das lentes, não sofria qualquer inclinação.
Naturalmente, as lentes em questão eram

(A) cilíndricas e convergentes.

(B) cilíndricas e divergentes.

(C) esféricas e convergentes.

(D) esféricas e divergentes.

(E) parabólicas e convergentes.

102. A realidade e a imagem

O arranha-céu sobe no ar puro lavado pela chuva
E desce refletido na poça de lama do pátio.
Entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa,
Quatro pombas passeiam.

(Manuel Bandeira)

Diante da suntuosa fachada neoclássica do arranha-céu, uma
pomba observa o reflexo de parte de uma coluna em uma
poça a sua frente.

Dentre os pontos indicados, a pomba vê por reflexão, nessa
poça, apenas

(A) B.

(B) C.

(C) A e B.

(D) B e C.

(E) D e E.

103. Em relação aos principais conceitos da eletrostática, é cor-
reto afirmar que

(A) um pêndulo eletrostático neutro é atraído tanto por um
corpo eletrizado negativamente como por um corpo ele-
trizado positivamente, devido à indução.

(B) no processo de eletrização por atrito de dois corpos
condutores, um fio terra pode ser conectado entre esses
dois corpos, permitindo a obtenção de cargas mais ele-
vadas.

(C) um corpo carregado eletricamente possui diferentes
quantidades de cargas positivas e negativas, de modo
que, aquele que nomeamos como positivamente carre-
gado, possui elétrons em excesso.

(D) os conceitos de campo elétrico e de potencial elétrico são
bastante semelhantes, visto que ambos envolvem o co-
nhecimento da intensidade, da direção e do sentido de
aplicação dos vetores de campo e de potencial elétrico.

(E) quando dois corpos carregados eletricamente, mesmo
que de formatos distintos, se encostam, há uma parti-
lha de cargas elétricas de tal modo que ambos fiquem
com cargas de mesmo tipo e intensidade.
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104. O circuito elétrico representado foi construído a partir de
resistores de mesma resistência elétrica R.

Supondo o gerador E ideal, a corrente elétrica total, i, for-
necida ao circuito, é

(A) i = 0.

(B) .

(C) i = 4 . R . E.

(D) .

(E) .

105. O comportamento magnético dos corpos costuma causar
grandes dúvidas e curiosidades nas pessoas. Sobre este tema,
é correto afirmar que

(A) cargas elétricas em repouso geram ao seu redor um cam-
po magnético.

(B) um ímã sujeito a altas temperaturas tende a perder suas
propriedades magnéticas.

(C) é possível obter um único pólo magnético isolado que-
brando-se um ímã em dois pedaços iguais.

(D) ímãs elementares em uma mesma barra metálica mag-
netizada assumem orientações diversas.

(E) em uma onda eletromagnética os vetores que indicam
os campos elétrico e magnético em determinado ponto
são paralelos.

QUÍMICA

A tabela periódica encontra-se no final deste caderno.

106. As reações químicas de oxi-redução são importantes no
nosso cotidiano; muitas delas fazem parte das funções vi-
tais dos organismos de plantas e animais, como a fotossín-
tese e a respiração. O cromo trivalente é reconhecido atual-
mente como um elemento essencial no metabolismo de
carboidratos e lipídeos, sendo que sua função está relacio-
nada ao mecanismo de ação da insulina. Ao contrário do
íon trivalente, no estado de oxidação VI o cromo é classifi-
cado como composto mutagênico e carcinogênico em ani-
mais. A equação química, não balanceada, apresenta a re-
dução do cromo(VI) pela glicose, em meio ácido:

K
2
Cr

2
O

7
(aq) + C

6
H

12
O

6
(aq) + H

2
SO

4
(aq) → Cr

2
(SO

4
)

3
(aq)

+ K
2
SO

4
(aq) + CO

2
(g) + H

2
O(l)

A soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes des-
sa equação química balanceada é igual a

(A) 17.

(B) 19.

(C) 21.

(D) 23.

(E) 25.

107. Quando o etanol é posto em contato com o ácido sulfúrico, a
quente, ocorre uma reação de desidratação, e os produtos for-
mados estão relacionados à temperatura de reação. A desidra-
tação intramolecular ocorre a 170oC e a desidratação inter-
molecular a 140oC. Os produtos da desidratação intramolecular
e da intermolecular do etanol são, respectivamente,

(A) etano e etoxieteno.

(B) eteno e etoxietano.

(C) etoxieteno e eteno.

(D) etoxietano e eteno.

(E) etoxieteno e etano.
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108. Na tabela, são apresentadas algumas características de qua-
tro importantes polímeros.

Polipropileno, poliestireno e polietileno são, respectivamen-
te, os polímeros

(A) X, Y e Z.

(B) X, Z e W.

(C) Y, W e Z.

(D) Y, Z e X.

(E) Z, Y e X.

O texto refere-se às questões de números 109 e 110.

Alguns metais sofrem risco de escassez na natureza, e por isso
apresentam um alto valor agregado. A recuperação dos metais de
resíduos industriais e de laboratórios torna-se importante porque
associa dois fatores: o econômico e a redução do impacto ambien-
tal, causado pelo descarte dos metais diretamente na natureza.
A figura representa um fluxograma para recuperação dos metais
Al, Mg e Cu, de 88,0 kg de resíduo de uma liga metálica utilizada
na aviação.

109. Na recuperação dos metais desse resíduo, considera-se que
a dissolução alcalina é empregada para dissolver somente o
alumínio, não reagindo com os outros dois metais, e a dis-
solução ácida, para dissolver o magnésio. Sabendo-se que
o resíduo da liga contém somente Al, Mg e Cu e que não há
perda de massa durante o processo, a porcentagem, em
massa, de magnésio nessa liga é igual a

(A) 9%.

(B) 16%.

(C) 25%.

(D) 66%.

(E) 75%.

110. A soma dos coeficientes estequiométricos da equação ba-
lanceada da reação que ocorre na dissolução do Mg com
HCl é igual a

(A) 5.

(B) 7.

(C) 8.

(D) 9.

(E) 10.

111. No Brasil, a produção de etanol vem aumentando, impulsio-
nada pelo aumento da frota de carros bicombustíveis. O uso do
álcool como combustível, por ser renovável, reduz o impacto
da emissão de gás carbônico causado na queima da gasolina.

A entalpia-padrão de combustão completa do etanol, em
kJ.mol–1, é igual a

Dados:

∆H0
f
 (kJ. mol–1)

C
2
H

6
O (l) – 278

CO
2
 (g) – 394

H
2
O (l) – 286

(A) + 1 368.

(B) + 958.

(C) + 402.

(D) – 402.

(E) – 1 368.

112. Considere os compostos orgânicos: (I) 1-butanol, (II) me-
toxi-propano, (III) ácido butanóico, (IV) butanal e (V) 2-
butanona.

O etanoato de etila é isômero do composto

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) IV.

(E) V.
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113. O gengibre é uma planta da família das zingiberáceas, cujo
princípio ativo aromático está no rizoma. O sabor ardente e
acre do gengibre vem dos fenóis gingerol e zingerona.

Na molécula de zingerona, são encontradas as funções or-
gânicas

(A) álcool, éter e éster.

(B) álcool, éster e fenol.

(C) álcool, cetona e éter.

(D) cetona, éter e fenol.

(E) cetona, éster e fenol.

O texto a seguir refere-se às questões de números 114 e 115

Em 2005, a produção brasileira de cloro (Cl
2
) e de soda (NaOH)

atingiu a ordem de 1,3 milhões de toneladas. Um dos processos
mais importantes usados na produção destas substâncias é baseado
na eletrólise da salmoura (solução saturada de cloreto de sódio),
empregando-se uma cuba eletrolítica formada por dois comparti-
mentos separados por uma membrana polimérica, semipermeável.
Além do cloro e da soda, forma-se gás hidrogênio.

Reação global: 2NaCl (aq)   +   2H
2
O (l)  →  2NaOH (aq) +

Cl
2 
(g) + H

2 
(g)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária estabelece normas
rígidas que permitem o emprego de hipoclorito de sódio (NaClO)
e do ácido hipocloroso (HClO) no tratamento de água.

A produção do hipoclorito de sódio é feita borbulhando-se gás
cloro em uma solução aquosa de hidróxido de sódio. A reação do
processo é

Cl
2 
(g) + 2NaOH (aq) → NaClO (aq) + NaCl (aq) + H

2
O (l)

O ácido hipocloroso, ácido fraco com constante de dissociação
3 × 10–8 a 20oC, pode ser formado pela reação do cloro e água:

Cl
2 
(g) + H

2
O (l) → HClO (aq) + HCl (aq)

114. Em relação ao processo eletrolítico para a produção de clo-
ro e soda, é correto afirmar que:

(A) os íons Na+ e as moléculas de H
2
O migram através da

membrana na direção do anodo.

(B) forma-se gás hidrogênio no catodo e gás cloro no anodo.

(C) no catodo, é formado o gás cloro através do recebi-
mento de elétrons.

(D) os elétrons migram, através de contato elétrico exter-
no, do pólo negativo para o pólo positivo da célula.

(E) para cada mol de gás hidrogênio formado, é necessário
um mol de elétrons.

115. Considerando-se a adição do hipoclorito de sódio para o
tratamento de água

NaClO (aq)  →  Na+(aq)   + ClO–(aq)

são feitas as seguintes afirmações:
I. a solução formada tem pH maior que 7;

II. adicionando-se HCl à solução aquosa de hipoclorito de
sódio, pode-se formar Cl

2
;

III. adicionando-se NaOH à solução aquosa de hipoclorito
de sódio, ocorre neutralização da solução.

É correto apenas o que se afirma em

(A) I e II.

(B) I e III.

(C) II e III.

(D) II.

(E) III.

116. Ácidos inorgânicos estão entre as substâncias químicas mais
produzidas no mundo. Ácidos gasosos anidros (III) podem ser
preparados a partir da reação entre uma solução concentrada
de ácido forte (I) e uma solução saturada de um sal (II), com o
auxílio de um frasco contendo uma substância secante.

Uma aplicação desse método pode ser corretamente exem-
plificada, sendo I, II e III, respectivamente,

(A) H
2
C

2
O

4
, Na

2
SO

4
 e H

2
SO

4
.

(B) H
2
SO

4
, Na

2
C

2
O

4
 e H

2
C

2
O

4
.

(C) H
2
SO

4
, NaCl e HCl.

(D) H
3
PO

4
, Na

2
SO

4
 e H

2
SO

4

(E) H
2
CO

3
, Na

2
CO

3
 e H

2
C

2
O

4
.
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117. O titânio e seus compostos são amplamente empregados
tanto na área metalúrgica como na produção de cosméticos
e fármacos. No Brasil, são extraídos os minérios na forma
de óxidos, rutilo (TiO

2
) e ilmenita (FeTiO

3
). O titânio apre-

senta o mesmo estado de oxidação nesses dois minérios. O
número de oxidação do titânio e a configuração eletrônica
da camada de valência do ferro no estado de oxidação em
que se encontra na ilmenita são, respectivamente,

(A) +2 e 3d64s2.

(B) +2 e 3d44s2.

(C) +3 e 3d5.

(D) +4 e 3d6.

(E) +4 e 3d4.

118. A indústria petroquímica é comumente dividida em três seg-
mentos: as empresas de primeira, de segunda e de terceira
geração. As empresas de primeira geração são produtoras
de petroquímicos básicos denominados commodities. Nes-
sas empresas, o esforço tecnológico atual é fortemente vol-
tado para o aumento de eficiência de processo, tanto para
aumento de produtividade como para melhoria no grau de
pureza do produto, através, principalmente, do desenvolvi-
mento de melhores catalisadores e do controle de processo.
Referente a atuação de um catalisador em um processo quí-
mico, afirma-se que o catalisador:

I. diminui a energia de ativação da reação;

II. aumenta a velocidade da reação;

III. desloca o equilíbrio da reação favorecendo a formação
do produto;

IV. torna o processo exotérmico.

Dessas afirmativas, são corretas aquelas citadas apenas em

(A) I e II.

(B) I, III e IV.

(C) I e IV.

(D) II e III.

(E) II e IV.

119. Em um laboratório, encontram-se quatro cilindros identifi-
cados pelos números I, II, III e IV, contendo os gases puros
NH

3
, NO

2, 
CO, e SO

2
, respectivamente. Esses gases foram

individualmente borbulhados em água destilada a 25oC, com
pH = 7, e os valores de pH das soluções formadas foram
medidos por um potenciômetro.

Considerando-se que a rotulagem dos frascos corresponde
à dos cilindros, os resultados para as soluções dos frascos I,
II, III e IV são, respectivamente,

(A) pH < 7, pH < 7, pH = 7, pH > 7.

(B) pH < 7, pH > 7, pH = 7, pH < 7.

(C) pH = 7, pH > 7, pH = 7, pH > 7.

(D) pH > 7, pH = 7, pH < 7, pH < 7.

(E) pH > 7, pH < 7, pH = 7, pH < 7.

120. A pesquisa e a produção de radioisótopos para fins pacífi-
cos pode gerar melhora na qualidade de vida da população,
constituindo-se também em atividade econômica rentável.
No Brasil, a produção de radioisótopos constitui monopó-
lio da União, conforme estabelecido na Constituição de
1988, e órgãos estatais produzem radioisótopos emprega-
dos tanto em diagnóstico como no tratamento de doenças,
tornando o custo destas terapias acessíveis e disponíveis à
população pelo serviço público de saúde.

Considere a seguinte seqüência de processos nucleares que
ocorrem no decaimento do radioisótopo natural E1.

Em relação às espécies E1, E2, E3 e E4, é correto afirmar
que

(A) E1, E3 e E4 são isótonos e E2, E3 e E4 são isóbaros.

(B) E2 e E4 são isótopos e E1, E3 são isótonos.

(C) E1 e E4 são isóbaros e E2, E3 e E4 são isótopos.

(D) E1 e E3 são isótopos e E2, E3 e E4 são isótonos.

(E) E1 e E4 são isótopos e E2, E3 e E4 são isóbaros.
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BIOLOGIA

121. Esperma congelado pode ajudar a reviver mamutes. Pes-
quisadores japoneses conseguiram usar espermatozóides de
camundongos congelados há 15 anos – e que, na prática,
estavam mortos – para produzir filhotes, sugerindo que o
mesmo poderia ser tentado para mamutes e outros mamífe-
ros extintos e preservados no gelo. Embora espermatozóides
congelados sejam usados rotineiramente por bancos de es-
perma e clínicas de fertilização in vitro, a equipe trabalhou
com células retiradas de camundongos inteiros congelados.
O mais impressionante é que os espermatozóides estavam
mortos: sua parede celular estava seriamente danificada, e
eles não conseguiriam fertilizar naturalmente os óvulos.

(Folha de S.Paulo, 15.08.2006)

O texto apresenta uma incorreção na informação veiculada
quando afirma que

(A) espermatozóides congelados há anos, na prática, esta-
riam mortos.

(B) mamutes e outros mamíferos extintos foram preserva-
dos no gelo.

(C) a parede celular dos espermatozóides estava seriamen-
te danificada.

(D) espermatozóides congelados são usados rotineiramente
por bancos de esperma e clínicas de fertilização in vitro.

(E) espermatozóides retirados de um animal congelado não
conseguiriam fertilizar naturalmente os óvulos.

122. Uma muda de laranjeira crescia vistosa no quintal da casa.
Contudo, uma das folhas fora seriamente danificada por
insetos que dela se alimentaram. Restou não mais que um
quarto da folha original, presa a um ramo com inúmeras
folhas íntegras.

Considerando a ação do hormônio auxina na abscisão
foliar, espera-se que a folha danificada

(A) desprenda-se do galho em razão da lesão induzir uma
maior produção de auxina. Concentrações elevadas de
auxina na folha danificada, em relação à concentração
no ramo, determinarão a abscisão foliar.

(B) desprenda-se do galho em razão da lesão reduzir a pro-
dução de auxina. Concentrações mais baixas de auxi-
na na folha danificada, em relação à concentração no
ramo, determinarão a abscisão foliar.

(C) permaneça presa ao ramo em razão da lesão reduzir a
produção de auxina. Concentrações mais baixas de
auxina na folha danificada, em relação à concentração
no ramo, inibem a formação da zona de abscisão.

(D) permaneça presa ao ramo em razão da lesão induzir uma
maior produção de auxina. Concentrações elevadas de
auxina na folha danificada, em relação à concentração
no ramo, inibem a formação da zona de abscisão.

(E) permaneça presa ao ramo em razão da auxina produzi-
da pelas folhas íntegras ser levada pelos vasos condu-
tores até o pecíolo da folha danificada, favorecendo a
formação da zona de abscisão.

123. Considere uma população de vertebrados ocorrendo em
determinada área. Esta população já atingiu seu ponto de
equilíbrio, onde o potencial biótico (tendência ao cresci-
mento populacional) equivale à resistência ambiental. Po-
rém, a distribuição de indivíduos ao longo da área não é a
mesma: quanto mais próximo dos limites da área de distri-
buição, menos freqüentemente são encontrados indivíduos
dessa espécie.

Pode-se afirmar corretamente que a densidade populacio-
nal decresce em direção às áreas periféricas devido à

(A) crescente descaracterização das condições ambientais
requeridas pela espécie.

(B) diminuição progressiva dos fatores reguladores da den-
sidade populacional.

(C) ausência de resistência ambiental.

(D) crescente imigração de indivíduos para as áreas peri-
féricas.

(E) competição intra-específica.

124. Força artificial. Dois ídolos são pegos usando testostero-
na e mostram que doping é regra, não exceção.

Dois casos de doping envolvendo ídolos americanos cha-
maram a atenção não apenas pela fama dos acusados, mas
também pela substância detectada nos exames de ambos: a
testosterona.

(Veja, 09.08.2006)

A presença de testosterona no organismo dos atletas pode
ser considerada doping

(A) quando em atletas homens na idade adulta, pois ela é
produzida e só pode ser detectada no organismo no iní-
cio da puberdade.

(B) apenas quando em atletas mulheres, uma vez que o
organismo feminino não a produz.

(C) apenas quando em atletas homens, uma vez que o or-
ganismo masculino não a produz.

(D) quando em atletas homens ou mulheres, caso sua con-
centração esteja muito acima da normal.

(E) se for detectada em qualquer concentração no organis-
mo, pois assim que é produzida pela tireóide, é imedia-
tamente metabolizada.
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125. Suponha a seguinte situação: o preparador físico de um time
brasileiro de futebol propôs uma nova estratégia para treina-
mento de seus atletas. Os jogadores realizariam exercícios fí-
sicos respirando através de equipamento que simulava condi-
ções de baixa pressão atmosférica. Este treinamento deveria
preceder, em semanas, as viagens para os jogos que iriam se
realizar em cidades de alta altitude, como La Paz, na Bolívia.
Segundo o preparador físico da equipe, este treinamento pode-
ria melhorar a condição física do atleta quando dos jogos.

Questionado sobre o por quê desse treinamento, o prepara-
dor físico explicou que:

I. Para o ar penetrar no tubo respiratório e chegar aos pul-
mões, é necessário haver uma diferença entre a pressão
atmosférica e a pressão existente na cavidade torácica.
Quanto menor a diferença, menor a quantidade de ar
que chega aos pulmões.

II. Em cidades de alta altitude, como La Paz, a pressão at-
mosférica é menor que a pressão existente na cavidade
torácica, o que impede a captação de ar pelos pulmões.

III. O treinamento fortaleceria a musculatura intercostal e
o diafragma dos atletas, permitindo que pudessem ins-
pirar mesmo sob as condições de baixa pressão atmos-
férica das cidades onde os jogos se realizariam.

IV. Para que o oxigênio atmosférico chegue aos tecidos do
corpo, é necessário que se ligue às proteínas da superfí-
cie da membrana das hemácias, o que ocorre nos alvéo-
los pulmonares.

V. O treinamento estimularia o organismo a aumentar a pro-
dução de hemácias. O atleta submetido a esse treinamen-
to, ao chegar a cidades de alta altitude, já teria um aumento
na concentração de hemácias, facilitando a captação do
pouco oxigênio presente nos alvéolos pulmonares.

São corretas as afirmações

(A) I e V, apenas.

(B) II e III, apenas.

(C) I, III e V, apenas.

(D) I, II, III e IV, apenas.

(E) I, II, III , IV e V.

126. “Burca faz mal à saúde”. Um grupo de cientistas marroqui-
nos concluiu que a burca – vestimenta que cobre o corpo
das mulheres de alto a baixo – é um fator de risco para a
osteoporose, doença que causa o enfraquecimento dos os-
sos principalmente em mulheres mais idosas. (...) Segundo
o estudo, isso acontece porque o véu impede que a pele
receba a luz do Sol, (...)

(Época, 26.06.2006)

Sobre o fato noticiado, foram feitas as seguintes afirmações:

I. A luz do Sol é fundamental para que o organismo sinte-
tize todas as vitaminas necessárias para suas atividades
metabólicas, dentre elas a vitaminas D.

II. Na pele humana existe uma substância, derivada do co-
lesterol, que em presença de raios ultravioletas do Sol
converte-se em vitamina D, que é absorvida pela pele.
A vitamina D é fundamental para a absorção de cálcio e
fósforo, que contribuem para a rigidez dos ossos.

III. Vitaminas hidrossolúveis, como a vitamina D, podem
ser transportadas pelos líquidos corporais e não são ar-
mazenadas em grande quantidade pelo organismo. Desse
modo, como a vestimenta promove uma maior taxa de
transpiração, favorece a eliminação da vitamina D.

IV. Para minimizar os efeito do uso constante da burca, se-
ria aconselhável que essas mulheres suplementassem
sua dieta com laticínios, gema de ovo e vegetais ricos
em óleos.

São corretas as afirmações

(A) I, II, III e IV.

(B) I, II e III, apenas.

(C) II e IV, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I e IV, apenas.
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127. Paulo não é vegetariano, mas recusa-se a comer carne ver-
melha. Do frango, come apenas o peito e recusa a coxa, que
alega ser carne vermelha. Para fundamentar ainda mais sua
opção, Paulo procurou saber no que difere a carne do peito
da carne da coxa do frango. Verificou que a carne do peito

(A) é formada por fibras musculares de contração lenta,
pobres em hemoglobina. Já a carne da coxa do frango
é formada por fibras musculares de contração rápida,
ricas em mitocôndrias e mioglobina. A associação da
mioglobina, que contém ferro, com o oxigênio confere
à carne da coxa uma cor mais escura.

(B) é formada por fibras musculares de contração rápida,
pobres em mioglobina. Já a carne da coxa é formada
por fibras musculares de contração lenta, ricas em mi-
tocôndrias e mioglobina. A associação da mioglobina,
que contém ferro, com o oxigênio confere à carne da
coxa uma cor mais escura.

(C) é formada por fibras musculares de contração rápida,
ricas em mioglobina. Já a carne da coxa é formada por
fibras musculares de contração lenta, ricas em mito-
côndrias e hemoglobina. A associação da hemoglobi-
na, que contém ferro, com o oxigênio confere à carne
da coxa uma cor mais escura.

(D) é formada por fibras musculares de contração rápida,
ricas em mioglobina. Já a carne da coxa é formada por
fibras musculares de contração lenta, ricas em mito-
côndrias e hemoglobina. A associação da hemoglobi-
na, que contém ferro, com o oxigênio confere à carne
da coxa uma cor mais escura. Já a mioglobina, que não
contém ferro, confere à carne do peito do frango uma
coloração pálida.

(E) e a carne da coxa não diferem na composição de fibras
musculares: em ambas, predominam as fibras de con-
tração lenta, pobres em mioglobina. Contudo, por se
tratar de uma ave doméstica e criada sob confinamen-
to, a musculatura peitoral, que dá suporte ao vôo, não é
exercitada. Deste modo recebe menor aporte sanguí-
neo e apresenta-se de coloração mais clara.

128. As plantas portadoras de frutos surgiram na Terra depois
das coníferas, provavelmente há cerca de 135 milhões de
anos. A análise dos fósseis indica que a quantidade de an-
giospermas foi rapidamente aumentando na Terra, enquanto
as gimnospermas foram se tornando menos abundantes.
Assim, as coníferas dominaram a paisagem dos ecossiste-
mas terrestres em tempos passados, mas as angiospermas
dominam a paisagem atual, com cerca de 250 mil espécies
conhecidas.

(Paulino, W.R., Biologia Atual)

Usando as afirmações do texto e os conhecimentos sobre
botânica, pode-se afirmar que:

(A) no período anterior a 135 milhões de anos do presente
só havia coníferas e, portanto, não havia plantas com
frutos, com flores ou com produção de sementes.

(B) ao longo dos últimos 135 milhões de anos, as estrutu-
ras flor, fruto e semente surgiram nessa seqüência evo-
lutiva, dando origem às angiospermas, com cerca de
250 mil espécies conhecidas.

(C) as coníferas, embora não produzam flores, frutos ou
sementes, puderam propagar-se e chegar aos dias atuais
graças aos mecanismos de reprodução vegetativa.

(D) as coníferas, presentes apenas no registro fóssil, são as
ancestrais das atuais gimnospermas e angiospermas.

(E) as coníferas, ou gimnospermas, não se extinguiram e
constituem-se na vegetação dominante de algumas for-
mações florestais atuais.

129. Na aula em que se discutia o assunto relações interespecífi-
cas, a professora apresentou aos alunos, em DVD, as cenas
iniciais do filme Procurando Nemo (Walt Disney Pictures e
Pixar Animation Studios, 2003). Nessas cenas, um casal de
peixes-palhaço (Amphiprion ocellaris) protege seus ovos
em uma cavidade na rocha, sobre a qual há inúmeras anê-
monas (classe Anthozoa). Contudo, uma barracuda
(Sphyraena barracuda) ataca o casal, devorando a fêmea e
seus ovos. Apenas um ovo sobrevive, que o pai batiza de
Nemo. Nemo e seu pai, Marlin, vivem protegidos por entre
os tentáculos da anêmona que, segundo a explicação da pro-
fessora, se beneficia dessa relação aproveitando os restos
alimentares de pai e filho.

Em ecologia, as relações interespecíficas entre o peixe-pa-
lhaço e a anêmona, e entre a barracuda e o peixe-palhaço
são chamadas, respectivamente, de

(A) mutualismo e parasitismo.

(B) protocooperação e predação.

(C) comensalismo e predação.

(D) inquilinismo e parasitismo.

(E) parasitismo e predação.
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130. Grupo pede US$ 400 mil para salvar os anfíbios. Extinção
é risco para quase 2.000 espécies na Terra. (...) os perigos
que rondam o grupo vão além do binômio familiar “des-
truição do habitat/caça”. O grande assassino hoje parece
ser um fungo, causador da doença conhecida como quitri-
diomicose. (...) Para piorar, o avanço do fungo parece es-
tar ligado ao aquecimento global, quase impossível de se
combater hoje.

(Folha de S.Paulo, 11.07.2006)

Suponha que, para justificar o pedido de verbas, o grupo de
pesquisadores tenha, dentre outros motivos, alegado que:

I. Os anfíbios fazem parte de inúmeras cadeias alimentares
que mantêm o equilíbrio do ecossistema. A extinção de
muitas de suas espécies traria descontrole às populações
dos organismos que lhes servem de presa ou que lhes são
predadores.

II. Muitas espécies de anfíbios, ainda não totalmente conhe-
cidas, poderiam ser de grande interesse farmacológico.
As secreções de algumas dessas espécies poderiam apre-
sentar propriedades terapêuticas.

III. As pesquisas sobre o fungo causador da quitridiomicose
poderiam resultar em medicamentos que, administrados
aos anfíbios, poderiam salvá-los da extinção.

IV. As pesquisas sobre a quitridiomicose poderiam ajudar a
esclarecer as causas do aquecimento global.

Justificam-se as afirmações

(A) I e II, apenas.

(B) I e III, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) II, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

131. A Rifampicina é um dos antibióticos utilizados para o trata-
mento da tuberculose. Seu mecanismo de ação consiste na
inibição da transcrição nas células de Mycobacterium
tuberculosis. Sob ação do antibiótico, nas células bacteria-
nas haverá comprometimento

(A) exclusivamente da produção de proteínas.

(B) exclusivamente da produção de DNA.

(C) exclusivamente da produção de RNA.

(D) da produção de RNA e de proteínas.

(E) da produção de DNA e RNA.

132. Vítimas de Hiroshima no Brasil serão indenizadas. Os três
homens, que pediram para não ser identificados, vão rece-
ber US$ 24,7 mil, decidiu um tribunal japonês.

(Folha de S.Paulo, 09.02.2006)

Emília interessou-se pela notícia. Afinal, acreditava que seu
único filho, Mário, portador de hemofilia do tipo A, a mais
grave delas, era uma vítima indireta da radiação liberada pela
bomba. Emília havia lido que a doença é genética, ligada ao
sexo, e muito mais freqüente em homens que em mulheres.

O sogro de Emília, Sr. Shiguero, foi um dos sobreviventes
da bomba de Hiroshima. Após a guerra, migrou para o Bra-
sil, onde se casou e teve um filho, Takashi. Anos depois, o
Sr. Shiguero faleceu de leucemia.

Emília, que não tem ascendência oriental, casou-se com
Takashi e atribuía a doença de seu filho Mário à herança
genética do avô Shiguero.

Depois da notícia do jornal, Emília passou a acreditar que seu
filho talvez pudesse se beneficiar com alguma indenização.

Sobre suas convicções quanto à origem da doença de Má-
rio, pode-se dizer que Emília está

(A) correta. Do mesmo modo como a radiação provocou a
leucemia do Sr. Shiguero, também poderia ter provo-
cado mutações nas células de seu tecido reprodutivo
que, transmitidas à Takashi, e deste à se filho, provo-
caram a hemofilia de Mário.

(B) correta. A hemofilia ocorre mais freqüentemente em
homens, uma vez que é determinada por um alelo no
cromossomo Y. Deste modo, Mário só pode ter herda-
do esse alelo de seu pai, que, por sua vez, o herdou do
Sr. Shiguero.

(C) apenas parcialmente correta. Como a hemofilia é um
caráter recessivo e só se manifesta nos homozigotos
para esse alelo, a doença de seu filho Mário é causada
pela presença de um alelo herdado pela via paterna e
por outro herdado pela via materna.

(D) errada. Como a hemofilia é um caráter dominante, se seu
filho Mário tivesse herdado o alelo do pai, que o teria
herdado do Sr. Shiguero, todos seriam hemofílicos.

(E) errada. É mais provável que a hemofilia de Mário seja
determinada por um alelo herdado por via materna,
ou que Mário seja portador de uma nova mutação sem
qualquer relação com a radiação a que o Sr. Shiguero
foi submetido.
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133. Detectado foco de morcego com raiva em Botucatu, SP.
Confirmada a presença do vírus causador da raiva em um
morcego apreendido em uma praça no centro da cidade. O
animal estava caído e se debatendo, quando foi visto por
estudantes. O morcego doente era da espécie que se ali-
menta de frutas.

(Portal Estadão, 06.06.2006)

Mais um caso de morcego positivo para raiva na cidade
de Botucatu. A Secretaria Municipal de Saúde registrou
mais um caso de morcego positivo para raiva na cidade de
Botucatu. O animal foi encontrado caído em uma praça
nas proximidades do centro. Este é o terceiro caso de raiva
em morcego registrado este ano em Botucatu. O primeiro
foi notificado no início do mês de junho, na região central
da cidade. O segundo caso na Vila Antártica, no final do
mês de julho. O morcego encontrado é da espécie Myots sp
e alimenta-se de insetos.

(Portal da Prefeitura Municipal de Botucatu, 18.08.206)

Para se evitar a contaminação da população humana com o
vírus da raiva, o procedimento mais adequado que deverá
ser tomado pelas autoridades da referida cidade será

(A) promover campanha para localização e eliminação das
colônias de morcegos nas áreas urbana e rural.

(B) medicar com antibióticos específicos os animais do-
mésticos que tenham entrado em contado com os mor-
cegos.

(C) antecipar a vacinação anti-rábica de cães e gatos nas
regiões onde os morcegos foram encontrados.

(D) promover campanha para a vacinação anti-rábica da
população humana.

(E) desconsiderar o ocorrido e informar a população que
não tenha receio, pois apenas os morcegos hematófa-
gos, mas não os frugívoros ou insetívoros, represen-
tam risco de transmissão da raiva.

134. Consórcio decifra genoma do chimpanzé. As diferenças
no DNA de humanos e chimpanzés são de apenas 4% dos
quase 3 bilhões de bases (letras químicas A, T, C e G) que
compõem ambos os genomas. E boa parte dessas modifica-
ções se deu de maneira trivial ao longo dos cerca de 6 mi-
lhões de anos transcorridos desde o ancestral comum de
ambos, com a mera troca de uma letra num gene, a dupli-
cação de um conjunto de letras qualquer ou a deleção de
outro. Quando se olha para os genes em si – isto é, os tre-
chos de DNA que se traduzem em alguma função, como a
síntese de proteínas –, nós e esses grandes macacos africa-
nos somos 99% iguais.

(Folha de S.Paulo, 01.09.2005)

A despeito da similaridade genética, continua-se conside-
rando que homens e chimpanzés são espécies diferentes,
que apresentam características diferentes. Desse modo, em
função das informações do texto, pode-se dizer que a maior
contribuição para a diferença fenotípica entre essas espécies
seja devida à

(A) seqüência de bases nitrogenadas no DNA.

(B) quantidade de DNA presente no núcleo das células
desses organismos.

(C) quantidade de lócus gênicos.

(D) expressão diferenciada dos genes.

(E) seqüência de aminoácidos das proteínas.

135. Em um determinado restaurante, três eram os pratos mais
pedidos:

Prato 1 – Torta de espinafre com cebolas e cogumelos.

Prato 2 – Filé de peixe ao molho de camarão.

Prato 3 – Rocambole misto de carne bovina e suína, com
recheio de lingüiça de frango.

Em relação à classificação dos organismos citados na des-
crição de cada prato, pode-se dizer que:

(A) três diferentes organismos, cada um deles de um dife-
rente prato, pertencem a um mesmo reino.

(B) em cada um dos pratos, os organismos são de diferen-
tes espécies, gêneros e famílias, contudo pertencem à
mesma ordem ou à mesma classe.

(C) no prato 3, os organismos pertencem ao mesmo filo e
classe, mas não à mesma ordem.

(D) no prato 2, ambos os organismos pertencem ao mesmo
filo.

(E) o prato 1 apresenta organismos de um maior número
de reinos.
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TABELA PERIÓDICA


