
  Confira seus dados impressos neste caderno.
  Assine com caneta de tinta preta apenas no local indicado. Qualquer identificação fora do local indicado acarretará 

a atribuição de nota zero a esta prova.
  Esta prova contém 8 questões discursivas.
  A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente, utilizando 

caneta de tinta preta. Não serão consideradas questões resolvidas fora do local indicado.
  Encontram-se neste caderno formulários, os quais, a critério do candidato, poderão ser úteis para a resolução 

de questões.
  As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h45, 

contadas a partir do início da prova.
  Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os 

Cadernos de Questões.

10.12.2017

Vestibular 2018001. PROVA I

Ausente

usO eXCLusIVO DO FIsCAL

Assinatura do candidato

Nome do candidato

Prédio Sala CarteiraInscriçãoRG



2fmma1701 | 001-Prova-I-Discursiva

POtenCIAIs-PADRÃO De eLetRODO (ReDuÇÃO)

Semirreações E q(V)

Li+ (aq) + e– Li(s) – 3.045

K+ (aq) + e– K(s) – 2.929

Ba2+ (aq) + 2 e– Ba(s) – 2.90

Ca2+ (aq) + 2 e– Ca(s) – 2.87

Na+ (aq) + e– Na(s) – 2.714

Mg2+ (aq) + 2 e– Mg(s) – 2.37

Al3+ (aq) + 3 e– Al(s) – 1.66

Mn2+ (aq) + 2 e– Mn(s) – 1.18

Zn2+ (aq) + 2 e– Zn(s) – 0.763

Cr3+ (aq) + 3 e– Cr(s) – 0.74

Fe2+ (aq) + 2 e– Fe(s) – 0.44

Cr3+ (aq) + e– Cr2+(aq) – 0.41

Co2+ (aq) + 2 e– Co(s) – 0.28

Ni2+ (aq) + 2 e– Ni(s) – 0.25

Sn2+ (aq) + 2 e– Sn(s) – 0.14

Pb2+ (aq) + 2 e– Pb(s) – 0.13

H+ (aq) + e– ½ H2(g) 0.00

Sn4+ (aq) + 2 e– Sn2+(aq) + 0.15

Cu2+ (aq) + e– Cu+(aq) + 0.153

Cu2+ (aq) + 2 e– Cu(s) + 0.34

Fe(CN)6
3–(aq) + e– Fe(CN)6

4–(aq) + 0.36

Cu+ (aq) + e– Cu(s) + 0.52

½ I2[em Kl(aq)] + e– I– (aq) + 0.54

O2(g) + 2H+(aq) + 2 e– H2O2(aq) + 0.68

Fe3+ (aq) + e– Fe2+(aq) + 0.77

Hg2+ (aq) + 2 e– Hg(l) + 0.79

Ag+ (aq) + e– Ag(s) + 0.80

Hg2+ (aq) + e– ½ Hg2
2+(aq) + 0.92

½ Br2(aq) + e– Br–(aq) + 1.07

½ O2(g) + 2 H+ (aq) + 2 e– H2O(l) + 1.23

½ Cr2O7
2– (aq) + 7H+ (aq) +3e– Cr3+ (aq) + 7/2 H2O(l) + 1.33

½ Cl2(aq) + e– Cl–(aq) + 1.36

MnO4
–(aq) + 8 H+ (aq) + 5 e– Mn2+ (aq) + 4 H2O(l) + 1.52

MnO4
–(aq) + 4 H+ (aq) + 3 e– MnO2 (s) + 2 H2O(l) + 1.69

Pb4+(aq) + 2 e– Pb2+ (aq) + 1.70

½ H2O2(aq) + H+ (aq) + e– H2O(l) + 1.77

Co3+(aq) + e– Co2+ (aq) + 1.82

½ S2O8
2– (aq) + e– SO4

2– (aq) + 2.01

½ F2 (aq) + e– F– (aq) + 2.87
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ResOLuÇÃO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 01 

No transcorrer do ciclo hidrológico, a água sofre mudanças de estado físico, dentre elas:

1. passagem do estado líquido para o estado gasoso;
2. passagem do estado sólido para o estado líquido.

a) Escreva o nome de cada uma dessas mudanças de estado nos espaços indicados no campo de Resolução e Resposta.

b) Escreva a fórmula eletrônica da água considerando sua geometria molecular. Cite o número total de elétrons presente 
na molécula dessa substância.

1.                                  2.                                  
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ResOLuÇÃO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 02 

Considere a fórmula estrutural e as informações sobre o ácido tartárico.

ácido tartárico
massa molar = 150 g/mol

solubilidade em água a 20 ºC = 139 g/100 mL de água

a) A adição de 100 g de ácido tartárico em 100 mL de água a 20 ºC resultará em solução saturada ou insaturada? Justifi-
que sua resposta.

b) Sabendo que a molécula do ácido tartárico apresenta dois átomos de hidrogênio ionizáveis, escreva a equação que 
representa a neutralização completa do ácido tartárico com KOH. Calcule o volume, em mililitros, de solução aquosa 
0,5 mol/L de KOH necessário para neutralizar completamente 3,0 g de ácido tartárico.
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ResOLuÇÃO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 03 

Considere a seguinte reação:

Cu (s) + 2Fe3+ (aq)  Cu2+ (aq) + 2Fe2+ (aq)

a) Escreva as semirreações de oxidação (perda de elétrons) e de redução (ganho de elétrons) correspondentes a essa 
reação.

b) Calcule a diferença de potencial-padrão (∆E0) correspondente a essa reação (utilize a tabela de potenciais de eletrodo 
para esse cálculo). Classifique essa razão como espontânea ou não-espontânea.
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ResOLuÇÃO e ResPOstA

QUESTÃO 04 

Analise as informações nutricionais presentes em uma embalagem de farinha de trigo.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL – Porção de 50 g (1/2 xícara)

Quantidade por porção %VD(*)

Valor Energético 172 kcal = 722 kJ  9%

Carboidratos 38 g  13%

Proteínas 5,0 g  7%

Gorduras Totais 0 g  0%

Gorduras Saturadas 0 g  0%

Gorduras Trans 0 g  “VD não estabelecido”

Fibra Alimentar 1,0 g  4%

Sódio 0 mg  0%

Ferro 2,1 mg  15%

Ácido Fólico 75 µg  31%

(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2 000 kcal, ou 8 400 kJ.  
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

(www.selmi.com.br)

a) O principal carboidrato presente na farinha de trigo é um polímero natural. Seu consumo por diabéticos deve ser muito 
bem controlado, uma vez que sua hidrólise no organismo humano gera um produto cujo metabolismo depende de insu-
lina, hormônio de produção deficiente nos diabéticos.
Qual é esse polímero natural? Qual é o produto resultante da hidrólise desse polímero no organismo humano?

b) Calcule a massa de ferro, em gramas, presente em um pacote de 1,0 kg dessa farinha de trigo. Sabendo que a cons-
tante de Avogadro é 6,0 x 1023 mol –1, calcule o número de átomos desse elemento existente nesse pacote.
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ResOLuÇÃO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 05 

O cariograma a seguir foi obtido a partir do linfócito de um indivíduo cromossomicamente normal, cuja mitose foi bloqueada 
utilizando-se a colchicina.

(Maria Regina Borges-Osório e Wanyce Miriam Robinson. Genética humana, 2013. Adaptado.)

a) Qual o sexo biológico do indivíduo representado no cariograma? Quantos cromossomos foram herdados de cada um 
dos pais desse indivíduo?

b) Cada cromossomo é formado por uma molécula de DNA e não são idênticos. Em termos moleculares, o que faz os 
cromossomos serem diferentes entre si? De que forma a colchicina bloqueia uma mitose?
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ResOLuÇÃO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 06 

A abóbora, bem como outras plantas do gênero Cucurbita, poderia ter tido sua população reduzida com a extinção de 
mamíferos das Américas. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia, nos EUA, sugerem que as abóboras selvagens, 
por serem muito amargas, eram dispersadas principalmente por grandes mamíferos como os mastodontes e as preguiças 
gigantes, menos sensíveis ao amargor. Com a extinção desses grandes mamíferos, a população de abóboras poderia ter 
sido abalada, não fosse a sua domesticação pela espécie humana. Inicialmente utilizada para a produção de recipientes, a 
abóbora foi lentamente sendo inserida no cardápio dos seres humanos. Após anos de cultivo, hoje as plantas desse gênero 
apresentam frutos menos amargos e mais adequados ao paladar humano.

(Folha de S.Paulo, 05.12.2015. Adaptado.)

a) A interação ecológica que ocorria entre os mastodontes e as cucurbitáceas seria considerada harmônica ou desarmô-
nica? Como os mastodontes poderiam ter dispersado as sementes das cucurbitáceas?

b) Que nome Darwin atribuiu a esse processo de transformação das espécies por manipulação humana? Explique como 
o cultivo pelo homem possibilitou a existência de cucurbitáceas com frutos mais palatáveis.
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ResOLuÇÃO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 07 

O esquema representa o Ciclo de Krebs.

(João Batista Aguilar. et al. Biologia, 2009. Adaptado.)

a) O Ciclo de Krebs é uma das fases de qual reação celular? Em que organela ocorre esse ciclo?

b) Qual a função dos NAD e FAD, representados no esquema? Qual a relação dessas moléculas com a síntese de ATP?
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ResOLuÇÃO e ResPOstA

RASCUNHO

QUESTÃO 08 

O tecido nervoso é formado por neurônios, que transmitem as informações dos órgãos dos sentidos ao encéfalo, onde são 
interpretadas. Um neurônio apresenta três regiões básicas: axônio, dendritos e corpo celular.

a) Ordene as três regiões básicas do neurônio na sequência de propagação do impulso nervoso, desde o momento em 
que o neurônio é estimulado até chegar à sinapse. Cite a estrutura óssea que protege o encéfalo humano.

b) A comunicação entre dois neurônios ocorre quimicamente por meio da sinapse. Que características das regiões pré-
-sinápticas e pós-sinápticas garantem que a transmissão do impulso nervoso seja unidirecional?
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