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RESUMO 

O princípio fundamental da educação é promover o pleno desenvolvimento para a cidadania e 

ao mercado de trabalho. Para isso, houve a mudança curricular da Educação Básica, 

estabelecendo o ensino que prioriza a competência, habilidade, contextualização e 

interdisciplinaridade com o intuito de melhorar a prática educativa. Neste sentido, o objetivo 

geral foi analisar as competências cognitivas que envolvem as questões de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A metodologia, de 

cunho qualitativo-quantitativo e documental, partiu da análise interpretativa de conteúdo da 

Matriz referente ao exame e às questões aplicadas entre 2013 a 2017. Para isso, utilizaram-se 

a Taxonomia de Bloom Revisada (TBR) e a categorização de exercícios, científica, aplicação 

cotidiana e tecnológica conforme as orientações do PCNEM, bem como a interação entre as 

disciplinas da área, designadas como pluridisciplinar. A partir da análise da Matriz baseada na 

TBR, prevaleceu o processo cognitivo, enquanto na dimensão do conhecimento se 

sobressaíram o procedural e o conceitual. Quanto às habilidades, predominaram o processo 

cognitivo entender e o conhecimento conceitual, evidenciados nas H1, H8 e H24 (Física, 

Meio Ambiente e Química). Sobre os objetos do conhecimento da referida área, houve 

conteúdos que se repetiram em todas as edições enquanto outros não apareceram em 

nenhuma, fato que denota a influência do currículo escolar. Nas duzentas e vinte e cinco 

questões do Enem analisadas quanto à TBR, a categoria entender prevaleceu sobre as demais, 

com a média de 49,4%, seguida da lembrar, com 28,4% e da aplicar, com 22,2%; por sua vez, 

analisar, avaliar e criar não foram contempladas. No que se refere à dimensão do 

conhecimento, o efetivo/factual atingiu 45,34%, seguido do conceitual, com 24,68% e do 

procedural, com 19,98%. Não foi encontrada nenhuma questão que se encaixasse na dimensão 

da metacognição. Em relação à contextualidade, 53% das questões apresentaram 

características de exercícios didáticos de aprendizagem; 21%, aplicações do cotidiano; 19%, 

científicas e 7%, tecnológicas.  83,2% das questões das provas do Enem foram de caráter 

disciplinar e apenas 16,8% apresentaram característica pluridisciplinar e aplicações do 

cotidiano. Os resultados obtidos indicam que o Enem, na Área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias, privilegiou a memorização dos conteúdos, permanecendo num nível cognitivo 

baixo e que, apesar da divisão por área de conhecimento, a postura disciplinar se sobressaiu 

nas provas no período analisado. 

 

Palavras-chaves: Contextualização. Taxonomia de Bloom Revisada. Competência. 

Habilidades. 
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ABSTRACT 

The fundamental principle of education is to promote full development for citizenship and the 

labor market. In order to guarantee such principle, there was a change on the Basic Education, 

establishing the teaching that prioritizes competence, skill, contextualization and 

interdisciplinarity in order to improve the educational practice. In this sense, the general 

objective was to analyze the cognitive competences involving the questions of Natural 

Sciences and their Technologies in the National High School Exam (Exame Nacional do 

Ensino Médio - Enem). The qualitative and quantitative methodology started from the 

interpretative content analysis of the grade regarding the exam and the questions applied 

between 2013 and 2017. In order to do such analysis, the Revised Bloom Taxonomy (TBR) 

and the exercise categorization were used and technological application according to the 

PCNEM guidelines, as well as the interaction between the disciplines of the area, designated 

as multidisciplinary. From the TBR based analysis, the cognitive was significantly 

predominant, while in the knowledge dimension, the procedural and the conceptual stood out. 

As for skills, the following dimensions stood out: cognitive process, understanding and the 

conceptual knowledge, which is evidenced in H1, H8 and H24 (Physics, Environment and 

Chemistry). About the referred area knowledge objects, there were some repeated contents in 

all editions while others did not appear in any; such fact denotes the influence of the school 

curriculum. In the two hundred and twenty-five analyzed Enem questions regarding the TBR, 

the “understanding” category prevailed over the others, with an average of 49.4%, followed 

by “remembering”, with 28.4% and “applying”, with 22.2%; However, “analyzing”, 

“evaluating” and “creating” were not contemplated. Regarding the dimension of knowledge, 

the effective / factual reached 45.34%, followed by the conceptual, with 24.68% and the 

procedural, with 19.98%. There were found no questions that fit the metacognition dimension. 

Regarding the contextuality, 53% of the questions presented didactic learning exercise 

characteristics; 21%, daily applications; 19%, scientific and 7%, technological. 83.2% of the 

Enem exam questions were disciplinary and only 16.8% presented multidisciplinary 

characteristics and daily applications. The results indicate that Enem, in the area of Nature 

Sciences and its Technologies, privileged the memorization of contents, remaining at a low 

cognitive level and that, despite the division by area of knowledge, the disciplinary posture 

stood out in the tests during the analyzed period. 

 

Keywords: Contextualization; Reviewed Bloom Taxonomy; Competence; Abilities. 
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INTRODUÇÃO 

A política de avaliação externa brasileira vem passando por constantes mudanças, 

sendo as mais significativas as da década de 1990. O Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), como parte dessa política, tornou-se um instrumento de avaliação do desempenho, 

considerando a aquisição de conhecimentos dos estudantes ao final da Educação Básica, 

baseada na resolução de problemas ou explicação dos fenômenos cotidianos presentes nas 

questões do exame. Estas devem ser elaboradas conforme as orientações estabelecidas pela 

Matriz de Referência, alicerçada em competências e habilidades.  

O Enem foi instituído no contexto da educação brasileira em 1998, de forma 

voluntária e com propostas de questões que priorizassem a interação mútua entre as 

disciplinas visando à compreensão dos fenômenos cotidianos. Além disso, o exame, segundo 

seus documentos de criação, tinha a intenção de proporcionar ao estudante dados que 

verificassem como estava o seu processo de aprendizagem e sensibilizá-lo de que o estudo é 

um processo continuo (INEP, 2005). No entanto, esse objetivo deixava de ser contemplado à 

medida que o exame sofria modificações. A maior delas ocorreu em 2009, ano em que o 

Enem passou a ter cento e oitenta questões mais a redação, além da divulgação dos resultados 

para a sociedade (CASTRO, 2009). 

Com a divulgação do desempenho dos estudantes, de forma escalonada, o Governo 

Federal passou a utilizar o Enem como “porta de entrada” para o Ensino Superior, bem como 

para a aquisição de bolsas de estudos por meio do Programa Universidade para Todos, 

tornando o exame mais atrativo para os jovens (WERLE, 2011). A mudança atingiu 

significativamente o processo ensino-aprendizagem, principalmente o Ensino Médio. A autora 

deste estudo, como professora da Educação Básica e atuante neste segmento desde 2002, 

afirma que, anualmente, aumenta a pressão da sociedade e das esferas governamentais por 

resultados satisfatórios. 

Como objeto de pesquisa, utilizaram-se a Matriz de Referência do Enem e as questões 

de 2013 a 2017, período em que se encontravam disponíveis os microdados das avaliações 

divulgados pelo INEP, além de poucos estudos referentes ao exame aplicado nessa época. 

Dessa forma, a Taxonomia de Bloom Revisada se tornou um instrumento que possibilitou 

planejar e avaliar as variedades de resultados de aprendizagem, bem como esclarecê-los  

(GALHARDI e AZEVEDO, 2013).  
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Assim, com o pensamento voltado às possíveis influências das avaliações externas, em 

especial o Enem, sobre o ensino de Ciências no Ensino Médio, elaborou-se o problema 

principal da investigação deste estudo, a saber: Qual é a estrutura das questões do Enem, no 

período de 2013 a 2017, em relação à Taxonomia de Bloom Revisada e ao contexto explorado 

que envolve a Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias? 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram elaboradas as seguintes questões: Quais 

são os processos cognitivos, baseados na Taxonomia de Bloom Revisada, que estão sendo 

contemplados na Matriz de Referência do Enem? Quais são as contribuições das habilidades e 

competências, na Área de Ciências da Natureza e Tecnológica, em relação aos cinco eixos 

cognitivos avaliados pelo Enem? Quais são as dimensões cognitivas cobradas nas questões do 

Enem nesses cinco anos? O contexto favorece a compreensão dos estudantes sobre os temas 

pertinentes à Área de Ciências da Natureza, tecnologia ou fenômenos do cotidiano? Estarão 

sendo privilegiados apenas os conceitos nas disciplinas de Biologia, Física e Química?  Em 

sua estrutura, as questões do Enem se assemelham às dos vestibulares? Ocorre a integração 

entre as disciplinas da respectiva área?  

Essas indagações estão cada vez mais presentes na prática pedagógica de professores 

de Ciências do Ensino Médio, uma vez que este é o segmento final da Educação Básica e, 

segundo a própria LDB nº 9394/1996  (BRASIL, 1996), prepara o estudante para o exercício 

da cidadania e a qualificação para o mercado de trabalho. Portanto, o objetivo do Governo 

Estadual é a melhoria de resultados com ações que recaiam na preparação para o Enem. Em 

contrapartida, o exame tem o propósito de verificar se os estudantes alcançaram as 

competências e habilidades cognitivas solicitadas.  

Em efeito, a cada ano, a procura dos estudantes pelo Enem aumenta, transformando-o 

na maior avaliação do Brasil e a segunda no mundo. Consequentemente, é necessário 

conhecer a maneira como ele tem sido estruturado por despertar o interesse da sociedade, em 

especial da comunidade escolar. Neste sentido, é essencial a compreensão das políticas 

públicas que o envolve, principalmente as mudanças políticas e econômicas do Brasil 

interligadas à área da educação que levam a constantes alterações na avaliação do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Entretanto, a busca por respostas que contemplem tais reflexões não tem sido uma 

tarefa fácil, principalmente quando envolvem as intenções de quem elaborou as questões que 

compõem o exame. Esse fato evidencia as dimensões dos processos cognitivos e do 

conhecimento dos estudantes; da contextualização, que permeia o exame desde a sua criação; 
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e da pluridisciplinaridade, que indica como as informações podem interagir com o contexto. 

Assim, fundamentado nessas indagações e, principalmente, nas influências do Enem na 

prática docente da Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias, este estudo tem como 

objetivo geral analisar as competências cognitivas que envolvem as questões de Ciências da 

Natureza do Exame Nacional do Ensino Médio, que se subdivide em:  

- Categorizar as competências e as habilidades exigidas nas questões do Enem de 2013 a 2017 

na Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

- Identificar o objeto do conhecimento solicitado nos itens das provas da Área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias de 2013 a 2017. 

- Examinar as competências e habilidades da Matriz de Referência do Enem em relação à 

Taxonomia de Bloom Revisada no que diz respeito às dimensões do processo cognitivo e do 

conhecimento. 

- Examinar as questões das provas de 2013 a 2017, conforme a Taxonomia de Bloom 

Revisada, em relação às dimensões do processo cognitivo e do conhecimento. 

- Descrever a contextualização e a pluridisciplinaridade presentes nas questões do Enem de 

2013 na Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

 Com o propósito de verificar como as dimensões que envolvem o conhecimento 

cognitivo são cobradas no Enem, este trabalho, visando compreender o exame, mostra o 

contexto histórico no qual está inserido. Assim, o primeiro capítulo contempla a 

fundamentação teórica descrevendo a conjuntura político-educacional do Ensino Médio e 

como os documentos oficiais - LDB, Diretrizes Curriculares e Pressupostos-Teóricos –   

apresentam-se nesse seguimento de ensino. Ademais, expõe os conceitos que permeiam os 

currículos escolares, que são: competências, habilidades, contextualização e 

pluridisciplinaridade. Nessa conjuntura, encontra-se o Enem como política de avaliação 

externa, e a Taxonomia de Bloom Revisada, como incremento das demandas cognitivas 

relacionadas ao exame. 

O segundo capítulo apresenta o percurso metodológico da análise interpretativa da 

Matriz de Referência e das questões do Enem, período de 2013 a 2017, da Área de Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias. Além disso, descreve a forma pela qual ocorreu a análise da 

Matriz, bem como a das duzentas e vinte e cinco questões por intermédio das categorias 

relacionadas às dimensões do conhecimento e do processo cognitivo pertinente à Taxonomia 

de Bloom Revisada. Por fim, expõe a categorização baseada no estilo do contexto das 

questões, que estabeleceu a classificação do exercício, do cotidiano, do científico e do 
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tecnológico em conformidade com os Pressupostos-teóricos, inclusive, como se deu a 

integração das disciplinas por meio da pluridisciplinaridade na respectiva área. 

O terceiro capítulo aborda os resultados obtidos mediante a análise da Matriz de 

Referência e as questões do Enem de 2013 a 2017, categorizados conforme a Taxonomia de 

Bloom Revisada, o contexto e a integração das disciplinas. Do mesmo modo, cita o 

agrupamento das competências e habilidades da Área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias em relação aos cinco eixos cognitivos balizadores do exame. Em síntese, discute 

os resultados aliados às considerações sobre a temática. Por fim, o quarto capítulo analisa os 

resultados obtidos e as novas perspectivas que surgiram com o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

 

Estado da Arte 

O Enem é um assunto que desperta a atenção e o interesse por se referir e salientar as 

avaliações externas. As pesquisas bibliográficas sobre o referido exame se intensificaram no 

período de 2001 a 2019, época em que a produção superou a dos cinco anos anteriores.  O 

número de artigos foi superior aos de teses e dissertações. Assim, analisaram-se, de forma 

sintética, alguns estudos considerados de maior relevância para compor este tópico e que 

contribuíram para a discussão deste trabalho. 

Entre os estudos que analisaram competências e habilidades propostas pela Matriz do 

Enem, estão Primi et al (2001), que buscaram examiná-las a partir das concepções da 

psicometria para a construção das questões que compunham o exame. O autor evidenciou que 

a Matriz era estruturada por meio do domínio da operação cognitiva e não tinha potencial para 

ser utilizada como avaliadora na execução de uma operação.  Por sua vez, Ribeiro (2016) 

focou o seu estudo na concepção de texto e letramento baseado em Gunther Kress & Van 

Leewen e apontou a necessidade de aperfeiçoar os descritores diminuindo o uso de verbos 

repetitivos na construção das questões. 

Ao seguirem o mesmo tema, Silva e Souza (2018) identificaram as habilidades mais 

cobradas no período de 2009 a 2017 na Área de Química no Enem e as relacionaram com a 

questão social. Ademais, constataram diferenças entre tais habilidades, salientando a 

necessidade de o exame explorar todos os aspectos de um determinado assunto. Já Barbosa et 

al (2016) investigaram a mediação de textos com relação à Matriz de Referência com foco no 

domínio de linguagens e situações-problema. Além disso, verificaram que os textos 

científicos auxiliaram na formação crítica dos estudantes baseados na interpretação de texto. 
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 Gonçalves e Barroso (2014) analisaram as questões de Física do Enem entre o 

período de 2009 a 2011 e perceberam que não houve distribuição homogênea dos 

conteúdos dispostos na Matriz, ao contrário das habilidades e competências. Na mesma 

linha de análise, Lemos e Hernandes (2018) examinaram as questões de Física do período 

de 2012 a 2015 e constataram a ausência de uniformidade nos assuntos. Por seu turno, 

Stadler e Hussenin (2017) investigaram o perfil das questões da Área de Ciências da 

Natureza de 2008 a 2014 e perceberam a característica disciplinar da prova, com ênfase 

no acúmulo de conteúdos e sem relação com o contexto social.  

 Hernandes e Martins (2013) categorizaram as questões de Física do Enem do ano 

de 2010 a partir das competências da Matriz de Referência. Segundo os autores, as 

orientações previstas na construção das questões foram condizentes com os pressupostos 

teóricos estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM) e Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (PCN+). Por sua vez, Santos e Cortelazzo (2013) examinaram 

as questões do conteúdo de Biologia Celular no período de 1998 a 2011.  Os autores 

salientaram que estas podem ser utilizadas na promoção de intervenções do processo de 

aprendizagem desde que tenham relação com as habilidades cognitivas e não apenas levar 

o estudante a reconhecer o conteúdo envolvido no texto-base.   

           Alguns estudiosos também pesquisaram a relação do Enem com as políticas 

públicas educacionais voltadas à formação docente, ao socioeconômico e à elaboração de 

um panorama sobre a educação a partir dos resultados do desempenho dos estudantes. 

Entre eles, encontram-se Costa, Santos e Silva (2016), que analisaram as questões de 

Química considerando a interdisciplinaridade como possível mecanismo para nortear 

políticas públicas na formação de professores e sua execução nas escolas. 

 Silveira, Barbosa e Silva (2015), como forma de promover a integração do 

currículo conforme previsto nos documentos norteadores, fizeram uma análise crítica 

sobre o Enem no que diz respeito à sua estrutura, uma vez que as questões são mescladas, 

ou seja, envolvem todas as áreas. Já os autores Bonamino e Souza (2012) avaliaram os 

possíveis impactos das avaliações externas da Educação Básica no currículo escolar. De 

acordo com os citados autores, as ações escolares para o preparo dos estudantes e as 

provas ocasionam o estreitamento do currículo, o que pode suscitar consequências à vida 

acadêmica dos estudantes. 
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 Carneiro (2012) produziu um estudo bibliográfico sobre o Enem e elaborou uma 

discussão sobre a função ranqueadora e competitiva desse exame, divergindo da proposta 

de democratização para o acesso ao Ensino Superior. Em consonância com essa ideia, 

Souza e Rosa (2017) investigaram as consequências do ranqueamento no trabalho 

pedagógico das escolas de Minas Gerais e concluíram que estas faziam o uso das 

questões como forma de treinar os estudantes para o referido exame. Nessa mesma 

perspectiva, Assunção e Carneiro (2012) desenvolveram um estudo a partir da revisão 

bibliográfica sobre o uso do ranqueamento nos níveis de ensino e a necessidade de 

verificar a causa dos bons e maus resultados. 

 Para descobrir a forma pela qual o Enem influenciava o currículo na visão dos 

professores, Augusto et al (2004) entrevistaram alguns que atuavam na área de Ciências 

da Natureza. Ao questioná-los sobre a interdisciplinaridade, os pesquisadores concluíram 

que a maioria desconhecia o assunto. Nesse sentido, Santos (2011), além da entrevista, 

analisou os documentos norteadores e constatou que a função reguladora do exame foi se 

perdendo na medida em que as escolas utilizaram os resultados dos estudantes para 

prepará-los para a prova. 

 Quinalia et al (2013) analisaram o Enem enquanto política pública de avaliação a 

partir dos resultados de desempenho obtidos nos exames de 2009 e 2010 no Distrito 

Federal. Segundo os autores, tais resultados demonstram ter havido um amadurecimento 

e ciência do problema nacional da educação. Por seu turno, Kleinke (2017) estabeleceu 

uma relação entre os fatores socioeconômicos e o desempenho dos estudantes embasado 

nas questões de Física do ano de 2012. O pesquisador constatou que os alunos 

pertencentes às classes mais altas obtiveram melhores resultados em relação aos da mais 

baixa. Além disso, averiguou que a contextualização presente nas questões é fundamental 

ao ensino de Física. 

 Santos, Souza e Silva (2018) realizaram um estudo sobre a influência do Enem no 

currículo de História por intermédio das produções acadêmicas. Para eles, o modelo 

proposto pela Matriz se distancia do padrão conteudista e se aproxima do ensino 

contextualizado, o que possibilita novas abordagens para o ensino da referida disciplina. 

 Os pesquisadores que fizeram uso da Taxonomia de Bloom Revisada (TBR) para 

examinar as questões envolvendo as avaliações externas utilizadas em sala de aula, com 

exceção de um artigo, ocorreram no período de 2012 a 2016. Neste momento, é 
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importante informar que todos os autores do citado período que discutiram o assunto em 

questão foram citados no presente trabalho.  

         De acordo com Airasian e Miranda (2002), a TBR é um ótimo recurso para analisar 

as avaliações e seus possíveis impactos nos currículos escolares em função da forma 

hierárquica de classificação dos conhecimentos que estão sendo cobrados. Por sua vez, 

Marcelino e Recena (2012) utilizaram a TBR para examinar a Matriz de Referência do 

Enem na Área da Química e constataram que as habilidades se voltavam ao campo do 

entender e do lembrar os conceitos requisitados para apontar a resolução da situação- 

problema, permanecendo o baixo nível do processo cognitivo. Já Silva e Martins (2014) 

analisaram as questões de Física no período de 2009 a 2013 e verificaram que elas se 

limitavam às dimensões do conhecimento conceitual e ao processo cognitivo do entender. 

 Pontes Junior (2015) analisou as questões concernentes à Educação Física no 

período de 2009 a 2013 e percebeu que   sua classificação ficava entre os níveis fácil e 

moderado. Ao comparar o desempenho dos estudantes por região, o autor constatou que 

os do Sul e Sudeste obtiveram melhores resultados. Já Cintra, Junior e De Souza (2016) 

identificaram as demandas cognitivas da TBR requeridas em relação à Matriz de 

Referência e às questões de Química no período de 2009 a 2013. Os pesquisadores 

aferiram que as questões privilegiaram apenas a memorização de conceitos, portanto 

eram de baixa ordem cognitiva, o que as distanciou das habilidades e competências 

propostas pela Matriz de Referência.  

 De acordo com Oliveira, Pontes e Marques (2016), a TBR é um ótimo recurso 

para a construção de questões que visam analisar a aquisição das competências cognitivas 

alcançadas pelos estudantes. Trevisan e Amaral (2016) avaliaram as de Matemática 

elaboradas por um grupo de professores e encontraram, como os outros autores, os 

mesmos níveis de domínio cognitivo.  Entre as possíveis razões alegadas pelos 

pesquisadores para justificar esse processo, encontram-se o treino dos estudantes para as 

avaliações externas, a valorização da avaliação classificatória e a falta de políticas 

públicas e ações de formação para alterar esse quadro. 

 Além desses artigos, existem apenas três dissertações que utilizaram a TBR para 

examinar o Enem. Campos (2015) apresenta uma análise técnica da Matriz de Referência 

e das questões de Matemática de 2012 a 2014.  Segundo ele, a prova foi bem elaborada, 

indicando como ponto positivo a presença da contextualização no texto-base. No entanto, 
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os pontos negativos são a ausência de conteúdos referentes ao conhecimento básico e a 

falta de um documento que demonstrasse os dados levantados a partir das provas. 

 Pessoa (2015) estabeleceu uma relação entre a Teoria de Resposta e o Item (TRI), 

que constituiu a base do desempenho dos estudantes com a TBR, e averiguou a 

compatibilidade entre as duas estruturas de análise de dados.  Tal fato tornou a TRB uma 

ferramenta útil tanto para a análise de questões como para a sua elaboração. Martins 

(2016) colocou que a TBR é uma boa base pedagógica para a estruturação de avaliações 

classificadas como diagnóstica, formativa e contínua, no período de 2014 a 2015, 

aplicadas a um grupo de setenta e oito alunos. Assim, foi possível estabelecer um 

panorama das dificuldades dos estudantes, das intervenções e da melhora dos resultados 

da prova. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo, é apresentada a trajetória do Ensino Médio a partir da promulgação da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/96 (BRASIL, 1996). A LDB o 

define como parte da Educação Básica, e a Lei nº 12.796/13 tornou esse nível obrigatório e 

gratuito (BRASIL, 2013). Dessa forma, traça-se um panorama dos eventos relacionados às 

políticas educacionais no Brasil desde o governo José Sarney até o momento, além de expor 

as bases que moldam os documentos oficiais da educação (competências, habilidades, 

interdisciplinaridade e contextualização). O capítulo finaliza com os conceitos e o uso das 

avaliações externas, com foco no Enem, e as suas influências nos direcionamentos das escolas 

para a obtenção de bons resultados, especialmente no Ensino de Ciências.  

1.1 Políticas Públicas e a Educação no Brasil 

Políticas públicas é a denominação de vários princípios que norteiam as ações dos 

poderes públicos quanto à economia, política, educação e saúde (LOPES, AMARAL e 

CALDAS, 2008). Estas exprimem as regras e os procedimentos que permeiam as relações 

existentes entre a sociedade e o poder público, bem como a distribuição do capital e da área 

social. Esses princípios estão descritos em documentos que especificam como os recursos que 

provêm do Estado devem ser aplicados, as funções dos cargos públicos e as penalidades por 

omissões, entre outros (SANTOS, RIBEIRO, et al., 2007). 

As normas definidas, em consonância com os cargos públicos, são empregadas em 

conformidade com a Constituição de 1988, pois, finda a ditadura militar, houve a necessidade 

de redesenhar a democracia (DALRI e MENEGUEL, 2009). Homologada a Constituição 

Federal, o Brasil viveu o processo da democratização; porém, a tendência foi priorizar o 

desenvolvimento econômico. Até esse período, a política educacional privilegiou o controle 

político em todos os níveis de ensino (SHIROMA, MORAES e EVANGELISTA, 2002). 

Ao assumir a presidência, José Sarney, em seu discurso, declarou que seu propósito 

era o resgate da dívida social, preterida pelos anos de autoritarismo. Ademais, propôs 

mudanças na área das instituições políticas e no campo econômico, visando ao combate à 

inflação, desemprego e estabilização. Esse período foi marcado pela forte recessão econômica 

e queda dos investimentos públicos e privados, abrindo espaço para o movimento 
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neoliberalista no país (MENEGUELLO, 1999). Para a área da educação, as propostas se 

basearam no direito político individual, e os conteúdos acadêmicos não tinham prioridade 

(CHINI, 2003). 

Com a tendência mundial do neoliberalismo, que impulsionava o desenvolvimento 

técnico-científico e tencionava o social, houve a necessidade de qualificar as pessoas 

mediante uma nova qualidade educativa (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2012). Isso 

implicou a alteração dos currículos, da gestão educacional, da avaliação dos sistemas de 

ensino e da carreira de professores visando à qualificação da educação brasileira (SAVIANI, 

2018). 

Neste sentido, com o intuito de elevar o índice de qualidade do ensino, o Banco 

Mundial difundiu algumas estratégias para a gestão educacional. Entre elas, estão a 

“descentralização, reorganização dos currículos, autonomia das escolas, novas formas de 

gestão e direção das escolas, novas tarefas e responsabilidades dos professores” (LIBÂNEO, 

OLIVEIRA e TOSCHI, 2012) 

Para compreender como o movimento socioeconômico do neoliberalismo influenciou 

a trajetória da educação brasileira a partir dos anos 1990, é necessário destacar os pontos de 

maior relevância e impacto em relação às Políticas Públicas Educacionais nos governos até o 

ano de 2018 (Tabela 1). O destaque nesse processo de mudança foi a tentativa de fazer com 

que o governo deixasse de ser centralizador, diminuindo a ação do Estado como provedor de 

serviços públicos, incluindo a educação (SAVIANI, 2018).  

 

Tabela 1 – Breve contexto sobre algumas ações adotadas pelos governos dos presidentes da República referentes 

à Política Educacional Brasileira de 1990 a 2018 

Presidente 
Mandato 

Presidencial 
Ações de destaque para a Educação 

Governo Fernando 

Collor de Melo 
1990-1992 

- Criação do Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania 

e os CIACs (Centros Integrais de Atenção à Criança); 

- Arbitrar em relação às mensalidades das escolas privadas. 

Governo Itamar Franco 1992-1995 

- Elaboração do Plano Decenal em 1993 com o tema 

“Educação para todos” e o foco no ensino fundamental e a 

intenção de erradicar o analfabetismo.  

-Instituição do Conselho Nacional de Educação (CNE) através 

da medida provisória 661 de 18/10/1994. 

Governo Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) 
1995-2003 

- Redefinição do papel do Ministério da Educação (MEC) 

através da lei 9.131/1995, regulamentação do CNE, instituição 

das avaliações do Ensino Superior (Provão), que demonstrou 

baixo nível das instituições privadas ao compará-las com as 

públicas, o que levou o governo a fornecer subsídios para as 

privadas; 

- Decreto 2.306 de 19/08/1997, que aprovou as Instituições de 

Ensino Superior com fins lucrativo e a classificação 
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Presidente 
Mandato 

Presidencial 
Ações de destaque para a Educação 

acadêmica entre universidade e centro universitário; 

- Promulgação da Lei 9.394 de 20/12/1996 que estabeleceu as 

diretrizes e as bases da educação nacional; 

- Para o Ensino Fundamental, a criação do Fundo de 

manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

valorização do magistério (FUNDEF) regulamentada pela lei 

9.424 de 24/12/1996; 

- O decreto 2.208 de 17/04/1997 faz a separação do Ensino 

Médio do Ensino Técnico profissionalizante. Dessa forma 

flexibilizou o Ensino Médio e rompeu com a “dualidade do 

sistema” que vinha desde a década de 40; 

- Montagem do sistema nacional de avaliação através da lei 

9.448 de 14/03/1997 e transformou o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 

autarquia federal com a função de regimentar as avaliações 

em todos os níveis e modalidades educacionais; 

- Instituição do Plano Nacional de Educação (PNE) através da 

lei 10.172 de 09/01/2001. 

Governo Luiz Inácio 

Lula da Silva (Lula) 
2003-2011 

- Alteração do papel da união na organização da educação 

nacional através de ações com a finalidade de regulamentar o 

Ensino Superior através das avaliações pelo governo federal; 

- Criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) e do Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE) em substituição ao provão através da lei 

10.861 de 14/04/2004; 

- Implantação do “Programa Universidade para Todos” 

(PROUNI) através da lei 11.096 de 13/01/2005 e a ampliação 

das instituições privadas no Ensino Superior; 

- Lei 11.274 de 06/02/2006 instituiu o Ensino Fundamental 

com duração de nove anos; 

- Instituição do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB), substituindo o FUNDEF e ampliando a 

sua atuação na Educação Básica, incluindo a Educação 

Infantil, o Ensino Médio, a Educação de Jovens e Adultos e as 

modalidades da Educação Especial; 

- Instituiu o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), 

por meio de vários decretos (nº 6.094 – plano de metas e 

compromisso “todos pela educação”, nº 6.093 - 

Reorganização do programa “Brasil Alfabetizado”, nº 6.095 – 

integração de instituições federais de educação tecnológica e 

suas diretrizes). 

- Apresentação do decreto 5.154 de 23/07/2004, que colocou o 

fim na dualidade do ensino entre educação geral e 

profissional, o que retomou a formação integrada do cidadão. 

Governo Dilma Vana 

Rousseff 
2011-2016 

- Homologação da lei 12.796 de 04/04/2013, que ampliou a 

obrigatoriedade da Educação Básica para a faixa de 04 a 17 

anos; 

- Instituiu a criação do Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) através da lei 12.513 de 

26/10/2011; 

- Lei 13.005 de 25/06/2014 estabeleceu o novo PNE com a 

incorporação de 10% do PIB para a educação. 

Governo Michel Miguel 

Elias Temer Lulia 
2016-2018 

- Instituiu a inviabilidade de algumas metas do PNE com a 

emenda constitucional 95 (PEC 55/2016), limitando os gastos 

públicos no período de vinte anos; 

- Homologou a reforma do Ensino Médio através da medida 
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Presidente 
Mandato 

Presidencial 
Ações de destaque para a Educação 

provisória nº 746/2016, recebida com críticas pelo Fórum 

Nacional de Educação, conselhos e secretárias Estaduais de 

Educação. 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Saviani (2018) 

 

As medidas tomadas pelos governos, principalmente as de Fernando Henrique 

Cardoso, envolveram a descentralização; em contrapartida, ocorreu a centralização das 

unidades escolares. A primeira dizia respeito ao envio direto dos recursos financeiros às 

escolas (merenda escolar e reparos das instalações) e das funções administrativas e 

pedagógicas. Quanto à responsabilidade com a educação, ela passou a ser compartilhada com 

os Estados e Municípios. A segunda estava relacionada à aplicação das avaliações da 

Educação Básica e Superior, inauguração da TV Escola (formação de professores) e kits 

eletrônicos nas escolas. Nesse período, também houve a divulgação e distribuição dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), mas, apesar de contar com a participação da 

sociedade civil, as universidades não foram consultadas sobre as pesquisas na área dos 

currículos (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2012). 

O Brasil, apoiado nas reformas propostas em nível mundial, principalmente as do 

Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), adotou mecanismos que levaram 

à descentralização, autonomia escolar e cogestão da comunidade. Para efetivação desses 

moldes, as escolas escolheram o modelo administrativo de gerencialismo, que possibilitava o 

processo de participação e controle das unidades com o auxílio da comunidade. Com a 

concretização desses processos e com o intuito de tornar a escola mais eficiente, ágil, 

competitiva e produtiva, a responsabilidade pelos sucessos e fracassos das ações recaiu sobre 

professores e diretores (AZEVEDO, 2017). 

Ainda no período de Fernando Henrique Cardoso, a distribuição dos recursos do 

Fundef possibilitou a melhoria do ensino em áreas consideradas mais pobres e a perda do 

padrão em centros maiores. Em seu primeiro mandato como presidente, lançou o programa 

“Acorda Brasil: Está na hora da Escola”, apresentando, como destaques, a distribuição de 

verbas diretamente para as escolas, melhoria na qualidade dos livros didáticos, formação de 

professores, reforma curricular com o lançamento dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN) e as Diretrizes Curriculares Nacionais e a Avaliação das escolas conforme orientações 

do Plano Internacional. No entanto, o final do segundo mandato culminou com vários 

problemas, tais como a falta de vaga nas escolas, o não reajuste salarial a professores e 
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resultados negativos nas avaliações do Sistema de Avaliação Nacional do Ensino Fundamental 

(Saeb) (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2012). 

O governo de Lula, sucessor de Fernando Henrique, seguiu a mesma política 

educacional, isto é, assistencialista, principalmente para a população mais carente 

(OLIVEIRA, 2009).  Essa política envolveu a inserção de diversos programas na área 

educacional, principalmente para os jovens, como o Projovem e o Primeiro Emprego. Porém, 

a ação de maior relevância foi a criação do “Plano de Metas Compromisso Todos pela 

Educação”, em que a União, por intermédio do Ministério da Educação, prestava auxílio 

técnico aos Estados e Municípios visando cumprir as metas e ampliar a avaliação da 

Educação Básica.  No entanto, foi um período conturbado para a Educação, sendo 2,44% o 

repasse do Estado em 2006 e 2,87% em 2007. Essa variação demonstra que os recursos à 

educação dependiam da economia do país  (DE OLIVEIRA, DOS SANTOS LEMOS e 

BARCELLOS, 2016). 

No governo de Dilma Rousseff, as ações se voltaram à política nacional, às discussões 

relacionadas aos resultados do Plano Nacional da Educação (PNE) (2011-2020), às 

reformulações das metas para o próximo PNE (2014-2024) e ao programa denominado 

Pronatec. Este tinha como prioridade destinar recursos públicos ao setor privado com a 

intenção de, em curto prazo, qualificar a mão de obra para o mercado de trabalho. Porém, 

nesse período, o Brasil mergulhou numa crise econômica causada pela globalização, havendo 

a necessidade de vários ajustes econômicos para a retomada do crescimento (LIMA e 

PACHECO, 2017). 

O segundo mandato de Dilma Rousseff iniciou em 2014; porém, em 2016, ela sofreu o 

impeachment, assumindo, então, o vice-presidente, Michel Temer, em meio à alta inflação e 

desemprego. Entre as ações para reestabelecer a economia, ele instituiu a PEC 241/55, que 

congelou as despesas da União por um período de vinte anos, atingindo diretamente as metas 

do PNE (2014-2024). Além disso, foi aprovada a mudança da estrutura curricular do Ensino 

Médio, a qual não entrou em vigor durante o mandato de Temer (LIMA e MACIEL, 2018). 

Por meio das mudanças e rumos da política educacional brasileira, os documentos oficiais 

nortearam as ações do Estado e das unidades escolares, assegurando o direito à educação.  

1.2 Documentos Oficiais da Educação para o Ensino Médio 

Mediante a realidade socioeconômica da década de 1990, os documentos oficiais 

passaram a assegurar as diretrizes educacionais em todos os seguimentos de ensino no país. 
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Entre os objetivos, destacam-se a garantia do exercício para a cidadania e o mercado de 

trabalho. Os principais documentos são a própria, LDB 9.394/96, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica (DCN), a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  Na sequência, comentam-se tais documentos e o contexto em que eles foram 

criados. 

1.2.1 Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 9.394/96 

Com a promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação, que estava em vigor pela Lei nº 4.024/6, foi considerada obsoleta, não 

sendo, portanto, condizente com o novo cenário político brasileiro (DALRI e MENEGUEL, 

2009). Nesse período, vivia-se a euforia da redemocratização, mas, economicamente, o Brasil 

enfrentava uma alta dívida, externa herdada dos governos anteriores, e o controle das 

instituições financeiras internacionais. A partir de 1989, o governo concretizou alianças com 

os países credores adotando uma “nova ordem mundial”, que introduziu o processo do 

neoliberalismo no Brasil. Porém, as condições ainda eram desfavoráveis à sua imposição 

(SILVA, 1998).  

A solução foi centrar a atenção na esfera da produção com o crescimento do setor 

terciário na economia em que os indivíduos foram incorporados ao consumo e serviços na 

sociedade. Porém, esta carecia de mão de obra especializada para as novas demandas 

comerciais (SILVA, 1998). Assim, em meio a esse processo de redemocratização, buscava-se 

a reestruturação da educação para atender às necessidades do mercado. Entretanto, os 

conflitos de interesses partidários fizeram com que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB - 9.394/96) sofresse influência, no seu longo período de tramitação, da Câmara de 

deputados e do Senado, sendo enviada no final da década de 1980 (SILVA, 1998). 

Entre os fatores que levaram a esse longo processo de tramitação, destacam-se a 

posição dos partidos, pois, enquanto uns defendiam a manutenção e o fortalecimento da 

escola pública; outros argumentavam a favor da intervenção do Estado nas instituições 

particulares. Esse processo influenciou o período de tramitação, pois foram retirados vários 

trechos da Lei, deixando-a com “vazios” para futuras adequações. Todavia, isso não impediu 

o ajuste da educação a essa nova tendência e que perdura até hoje, garantindo a regulação do 

Estado (SILVA, 1998). O maior impasse foi provocado pelo Sistema Nacional de Educação, 

que sustentava a inserção das três esferas governamentais (federal, estadual e municipal) na 

discussão sobre a qualidade do ensino, sancionada em 20/12/1996  (DALRI e MENEGUEL, 
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2009). É importante destacar que, no texto final da LDB 9.394/96, houve uma falsa 

participação popular no gerenciamento dos recursos públicos destinados à educação, cabendo 

ao Estado a centralização das ações de ordem política e as aplicações no social (DANTAS, 

2017). 

O período após 1996 foi marcado por movimentos de associações científico-

acadêmicas, que, entre outras ações, produziram documentos e realizaram audiências 

públicas, cuja finalidade era cobrar o papel do Estado na educação e nos sistemas educativos. 

Como resultados, surgiram o Plano Nacional da Educação (PNE-2001/2010 e 2011/2020), 

inovações educacionais, uso de tecnologias da informação e comunicação, valorização do 

magistério (Fundef1/96 e Fundeb2/07), elaboração de Diretrizes Curriculares para Cursos 

Superiores e reformas na Educação Básica e Superior  (BRZEZINSKI, 2010). 

A LDB nº 9.394/96 estabeleceu dois níveis de ensino: Educação Básica (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio) e Educação Superior. De modo geral, ela 

garantiu o atendimento escolar da infância à adolescência (BRASIL, 1996). Além disso, 

estabeleceu as concepções dos poderes entre União, Estados e Municípios como processo de 

descentralização de responsabilidades e de centralização ao incumbir, em nível federal, as 

decisões referentes ao currículo e à avaliação (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2012). 

Desde a implantação da LDB, houve várias tentativas de mudar o currículo do Ensino 

Médio e, assim, adequá-lo ao seu sentido e finalidade. As primeiras orientações (Parecer 

CNE/CEB nº 15, de 1998 e Resolução CNE/CEB nº 03, de 1998) foram no sentido de 

centralizá-lo nas competências e habilidades em consequência das transformações 

tecnológicas e das mudanças no mercado de trabalho. Dessa forma, o seu propósito ficou em 

consonância com as propostas advindas do neoliberalismo, ou seja, atender à demanda da 

indústria (SILVA, 2015).  

A LDB nº 9394/1996, até 2018, sofreu alterações no seu texto-base visando suprir as 

demandas do contexto sócio-político-econômico de cada período. Ao todo, foram instituídas 

cinquenta e três leis (revogadas e não revogadas), que incluíram ou alteraram artigos, incisos 

e parágrafos, além de duas medidas provisórias (BRASIL, 1996). Em todas as alterações da 

LDB, o Conselho Nacional de Educação (CNE) se fez presente assegurando a participação da 

                                                 

 

1 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério. 

2 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. 
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sociedade na formulação e na avaliação da política nacional educacional por intermédio da 

formulação das Diretrizes Educacionais. Ambas faziam parte do chamado Sistema 

Educacional referente à organização do ensino, distribuindo e determinando, entre as esferas 

governamentais, a responsabilidade da Educação no Brasil.  

Cumpre enfatizar que essas mudanças realizadas no texto-base da LDB ocorreram na 

tentativa de suprir as arestas deixadas no período em que entraram em vigor. Diante disso e 

levando-se em consideração que o Brasil é um país com dimensão territorial enorme, as 

disparidades regionais continuaram, entre elas, no currículo. Neste sentido, a lei contribui para 

a educação heterogênea ao favorecer as singularidades e direcioná-las conforme estabelece as 

Diretrizes Curriculares Nacionais. No entanto, a aplicabilidade da política de avaliação 

externa, como o caso do Enem, colabora para o aumento da desigualdade, dificultando o 

acesso ao Ensino Superior, uma vez que não se contemplam as aberturas asseguradas pela lei, 

impedindo a uniformidade curricular no país.  

1.2.2 As Diretrizes Educacionais Nacionais e o Ensino Médio 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) é o documento que regulamenta o 

currículo e seus conteúdos mínimos para o Ensino Médio. Elas representam todos os 

segmentos educacionais brasileiros como forma de garantir a formação básica comum a todo 

cidadão (BRASIL, 2013). Esse documento foi instituído e deliberado pelo Conselho Nacional 

de Educação (CNE) e regulamentado pela Lei nº 9.131/95, órgão federativo que exerce as 

funções normativa e deliberativa. Ademais, presta assessoria ao Ministro de Estado da 

Educação a fim de garantir a participação da sociedade na qualidade da educação (CURRY, 

2010). 

O CNE apresenta diversas funções na regulação educacional; entre elas, estão a 

formulação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas educacionais referentes à 

Educação Básica e ao Ensino Superior. O CNE também é responsável pela análise e emissão 

de pareceres de caráter terminal sobre os seguimentos de ensino. Dessa forma, tornou-se um 

órgão do Estado e não de Governo. Para compor o conselho, é necessário que a pessoa tenha 

experiência na educação, independentemente do nível ou modalidade de ensino a que pertence 

(SAVIANI, 2010). 

As prerrogativas dispostas na LDB 9.394/96 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais se 

tornaram necessárias à formulação de um conjunto de ações sistematizadas com a intenção de 

garantir a qualidade do ensino. Neste sentido, o Congresso Nacional aprovou o Plano 
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Nacional de Educação (PNE) sob a Lei nº 10.172, em 09 de janeiro de 2001 (SAVIANI, 

2010). O plano estabeleceu metas em todos os níveis e modalidades de ensino com prazos 

para seu cumprimento. Os objetivos foram a elevação da escolaridade da população, melhoria 

da qualidade de ensino, democratização da gestão das escolas e redução das desigualdades 

sociais. Porém, não houve nenhuma avaliação sobre o cumprimento ou não das metas, o que 

inviabilizou o comparativo, impedindo de verificar a evolução desse quadro (LIBÂNEO, 

OLIVEIRA e TOSCHI, 2012). 

A construção PNE do decênio de 2011-2020 ficou sob a responsabilidade da 

Conferência Nacional de Educação (Conae), que, no período de 2009 a 2010, realizou 

conferências em níveis municipal, regional e estadual em que se discutiu a composição das 

próximas metas (LIBÂNEO, OLIVEIRA e TOSCHI, 2012).  Um fator determinante para o 

cumprimento das metas estabelecidas foi o recurso financeiro necessário para estruturar todo 

o Sistema de Educação (SAVIANI, 2010).  

As DCN são normas obrigatórias com origem na LDB e fixadas pelo CNE. Essas 

diretrizes se referem ao planejamento curricular das unidades escolares e dos sistemas de 

ensino e objetivam proporcionar maior autonomia às escolas, além de uma proposta 

pedagógica. Assim, elas possibilitam a flexibilidade, baseada num currículo mínimo, da 

formulação do currículo e dos conteúdos necessários à aquisição das competências em 

consonância com as diretrizes. Logo, cabe às escolas organizarem, de acordo com a realidade 

local, os contextos que devem ser abordados no atendimento aos estudantes. Esse fato 

promove as diferenças entre os currículos estaduais para o Ensino Médio (MENEZES e 

SANTOS, 2001). 

Para atingir as metas estabelecidas no PNE, no ano de 2013, o Ministério da Educação 

lançou um projeto de Lei, nº 6.840, remodelando o Ensino Médio, incluindo-o em tempo 

integral e organizando-o em opções formativas e temas transversais, o que vai de encontro ao 

disposto nas Diretrizes Curriculares do Ensino Médio (DCNEM). Nesse panorama de 

conflitos, surgiu uma variedade de organizações curriculares nos Estados, entre elas, as que 

seguiam as normativas das diretrizes, as que sustentavam apenas as competências e as que 

apresentavam o eixo ciência, cultura e trabalho atrelados às competências (SILVA, 2015). 

No decorrer das normativas estabelecidas, as DCNEM formalizaram a organização da 

grade curricular das disciplinas, tidas como obrigatórias pelo CNE, distribuindo-as em 

grandes áreas: Linguagens e suas Tecnologias (Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 

Moderna, Língua Materna - para as comunidades indígenas -, Artes e Educação Física); 
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Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física, Química); Ciências Humanas e 

suas Tecnologias (História, Geografia, Filosofia, Sociologia) e, por fim, a Matemática e suas 

Tecnologias, além da parte diversificada para atender à demanda no local em que as unidades 

escolares estão instaladas (FERRETI, 2016).  

Com as mudanças curriculares - os eixos em competências e habilidades e a formação 

das áreas de conhecimento -, o Ministério da Educação e Cultura produziu documentos com 

pressupostos teórico-metodológicos que auxiliar na prática docente. Assim, surgiram os 

Parâmetros Curriculares, destinados a cada fase do seguimento educacional. No caso do 

Ensino Médio, houve a elaboração de três versões conforme as mudanças das diretrizes, sendo 

a última em 2006, que se aproxima das matrizes das avaliações externas, especialmente do 

Enem. 

1.3 Orientações Curriculares para o Ensino de Ciências no Ensino Médio 

A organização do currículo da Educação Básica foi estabelecida pelas DCN com o 

intuito de garantir bases comuns curriculares em todos os seguimentos de ensino, bem como 

suas modalidades. Assim, esse documento tenciona garantir um processo orgânico, sequencial 

e articulado, assegurando o pleno exercício da cidadania e do trabalho, como prevê a LDB, 

mediante situações que possam descrever o ensino contextualizado e, dessa forma, contribuir 

para a aquisição das competências e habilidades. (BRASIL, 2013). Os documentos que 

descrevem os pressupostos teórico-metodológicos e que auxiliam na prática pedagógica são 

os Parâmetros Curriculares Nacionais, Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNEM) e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCNEM). 

1.3.1 Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) 

O Ministério da Educação formou uma equipe de pesquisadores em ensino para 

elaborar uma proposta voltada ao currículo com o propósito de estabelecer uma referência 

curricular comum e o fortalecimento da unidade nacional (BRASIL, 2017). Sendo assim, para 

o Ensino Médio, foram elaborados os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2002).  Para complementá-los, produziu-se outro documento denominado PCN+ 

(BRASIL, 2002) e, por fim, as orientações curriculares para o Ensino Médio, que estão mais 

próximas da Matriz de Referência do Enem (BRASIL, 2006). 
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) se caracterizam 

como um documento que auxilia na prática docente com aportes teórico-metodológicos na 

aplicação dos conteúdos previstos no currículo. Eles preconizam o ensino por competências, 

habilidades, interdisciplinaridade e contextualização (BRASIL, 2002). Esse documento 

norteador é um dos princípios fundamentais a uma nova concepção para o ensino e revisão 

das práticas educacionais (RICARDO e ZYLBERSZTAJN, 2008). 

Dentre as prerrogativas colocadas nas Diretrizes Curriculares e nos Parâmetros 

Curriculares, destacam-se as competências cognitivas.  Esse termo surgiu na década de 1970, 

no setor empresarial, para designar se uma pessoa era capaz de fazer seus afazeres de forma 

eficiente (ZABALA e ARNAU, 2010). Na área educacional, fortaleceu-se na década 1990, 

época em que Garcia (2005) afirmou que se fazia necessário explorar e agir no sentido de 

desenvolver competências que ainda não haviam sido construídas. O autor complementou a 

ideia ao sustentar que todos, principalmente os estudantes, deveriam apresentar competências 

não escolares desenvolvidas no convívio social (GARCIA, 2005) 

A Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017) define a competência cognitiva 

como sendo a “mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades 

(práticas, cognitivas e sócio emocionais), atitudes e valores para resolver demandas 

complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (p. 

08). Essa definição é utilizada neste trabalho por ser um dos eixos norteadores do Enem 

(detalhes no item 1.4). 

 O termo competência, empregado nos currículos, documentos norteadores e na LDB 

9.394/96, refere-se à mobilização dos recursos cognitivos que os estudantes necessitam para 

utilizá-los na resolução de situações-problema. Estas aparecerem em forma de contexto 

empregadas em questões de avaliações de larga escala para que o Governo Federal possa 

verificar a eficiência das escolas por intermédio do desempenho dos estudantes 

(PERRENOUD, 2004). 

Além das competências, compõem os currículos as habilidades que se relacionam com 

as estratégias e são utilizadas pelo indivíduo para realizar determinada ação ou atividade, o 

que corresponde ao “saber fazer” (MORETTO, 2017). Conforme os PCN+ as habilidades se 

configuram, na Área do Ensino de Ciências da Natureza, como um conjunto de 

conhecimentos científicos apresentados aos estudantes com a intenção formativa (BRASIL, 

2002).  
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No contexto escolar, os PCNEM organizam o currículo por área, agrupando as 

disciplinas por afinidades, o que possibilita a integração dos conhecimentos e evitar a 

fragmentação. Contudo, para concretizar a interdisciplinaridade e alcançar as competências, 

faz-se necessária uma prática docente eficaz  (COSTA, SANTOS e SILVA, 2016).   

Conforme orientações que constam nos PCNEMs e nos PCN+, a interdisciplinaridade 

e a contextualização, no espaço escolar, têm a função de tornar o ensino mais significativo aos 

estudantes para que estes alcancem as competências e habilidades necessárias ao final da 

Educação Básica (SILVA, 2015). Neste sentido, a interdisciplinaridade corresponde à 

interação entre duas ou mais disciplinas, que podem envolver os conceitos, epistemologia, 

metodologia, dados, terminologias próprias e organização remetentes ao ensino ou à pesquisa  

(FAZENDA, 2011). 

Entre outras orientações para o trabalho curricular, existe a pluridisciplinaridade, que 

corresponde à prática comum das disciplinas, cujos domínios do conhecimento são próximos.   

Há entre elas pequenas colaborações; porém, cada uma mantendo seus objetivos 

(NOGUEIRA, 2000). Assim também é a contextualização, que busca aproximar as 

informações conceituais com as situações do cotidiano, facilitando a aprendizagem e a 

aquisição das competências e habilidades (BRASIL, 2017). Logo, ambas (a contextualização 

e a pluridisciplinaridade) favorecem o processo de ensino-aprendizagem (FAZENDA, 2011).   

Nesse sentido, a divisão por áreas do conhecimento, conforme estabelecem os PCNEM, 

PCN+, as Orientações Curriculares do Ensino Médio e a Matriz de referência do Enem, 

procura estabelecer essas relações entre as áreas com o intuito de aproximar as informações, 

que apresentam várias vertentes e não apenas a característica de uma disciplina (BRASIL, 

2013). 

As avaliações externas surgiram em meados dos anos 1980 e passaram por 

reformulações no final da década de 1990. Nesse último período, foi estabelecida a sua 

obrigatoriedade como forma de legitimar as práticas educacionais e de atender à exigência do 

Banco Mundial a fim de conseguir os recursos financeiros para investimentos no país. Dessa 

forma, utilizou-se o modelo econômico do neoliberalismo no momento em que foram 

incluídas as metas de desempenho, levando as escolas a um processo de competitividade. Na 

educação, o objetivo das avaliações é controlar a qualidade das competências e habilidades 

cognitivas exigidas pelas Matrizes de Referências dos Exames, em especial o Enem 

(CAMBA, 2011). 
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1.4 O ENEM como Política de Avaliação e o Processo Cognitivo 

As avaliações externas ou de larga escala ganharam notoriedade a partir da década de 

1990 como política de monitoramento da qualidade da Educação Básica no Brasil 

(BONAMINO e SOUSA, 2012). Entre as avaliações que se enquadram nessa categoria, 

encontram-se o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), criado no final 

dos anos 80; o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 1998; a Prova Brasil, em 2005. 

O Saeb e a Prova Brasil são aplicados nos anos finais do Ensino Fundamental (quinto e nono 

anos) e no Ensino Médio (terceira série) e ocorrem por amostragem (COELHO, 2008)  

O Enem, de caráter facultativo, é um exame aplicado anualmente e tem como 

finalidade aferir o desempenho dos estudantes ao final do Ensino Médio em relação ao 

domínio dos princípios científicos e tecnológicos para o exercício da cidadania 

(portarias/MEC 438/1998, 807/2010 e 468/2017). O órgão que o regulamenta é o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) que dispõe que o 

exame tem caráter voluntário, com questões interdisciplinares e contextualizadas. Desde 

2009, é aplicado em dois dias (BRASIL, 2000).  

Desde 2003, com a intenção de enriquecer os dados dos estudantes participantes da 

prova, o Enem tem incluído um questionário socioeconômico. Em 2004, os resultados 

passaram a ser divulgados por meio de boletim do desempenho por competência.  A partir de 

2005, as notas são divulgadas evidenciando as médias das escolas com o intuito de avaliar as 

instituições de ensino justificando a necessidade de melhorar o processo de ensino e de 

aprendizagem das instituições (CASTRO, 2009). 

O exame, desde sua criação, tem sofrido modificações. Entre 1998 e 2008, foi 

estruturado com sessenta e três questões de múltipla escolha, envolvendo situações-problema 

com características interdisciplinares e contextualizadas. A pontuação era atribuída conforme 

os acertos e contemplava cinco competências. Os resultados eram divulgados ou obtidos de 

forma individualizada; porém, se, em uma unidade escolar, a participação dos estudantes 

fosse superior a cem, ela poderia solicitar o seu desempenho no INEP e, assim, verificar a sua 

colocação e compará-la com outras escolas (FERNANDES e MARQUES, 2012). 

A partir de 2009, ocorreram outras reformulações; entre elas, a adoção e a divulgação 

da Matriz de Referência do Enem, estruturando o exame em cinco eixos cognitivos, 

designados para “dominar diferentes linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações 

problema, construir argumentações e elaborar proposições solidárias” (BRASIL, 2009). Para 
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alcançá-los, cada Área do Conhecimento (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, 

Linguagens e Matemática e suas Tecnologias) apresentou suas competências, habilidades e 

objetos do conhecimento. No caso deste estudo, o foco é apenas a Área Ciências da Natureza 

e suas Tecnologias e a sua Matriz de Referência. Ademais, a prova passou a contar com cento 

e oitenta questões, quarenta e cinco por área, além da redação (WERLE, 2011). 

Progressivamente, o Enem foi conquistando espaço em meio às avaliações externas 

como modificador do Ensino Médio pelos seguintes fatores: adesão das universidades à nota 

do Enem para ingresso e criação do Programa Universidade para Todos -PROUNI-; utilização 

das notas do Enem e a implantação do sistema de seleção unificada – Sisu3 (WERLE, 2011). 

Com essas mudanças, a partir de 2009, o exame ficou conhecido como “novo Enem” 

mediante a utilização de uma Matriz voltada à mensuração das competências e habilidades 

cognitivas. Neste sentido, fez-se necessária a padronização das questões ou itens das provas 

(SANTOS e CORTELAZZO, 2013).  

Nessa perspectiva, o MEC, para a elaboração das questões, criou um manual contendo 

um texto-base, que, contextualizado com situações-problema relacionadas a conteúdos 

curriculares, demonstra conceitos, procedimentos e atitudes dos estudantes.  Um enunciado 

que traz o comando da pergunta e as alternativas compostas com possíveis respostas a uma 

situação-problema se divide em gabarito e distratores (INEP, 2010). Dessa forma, há uma 

maior uniformidade entre as questões, aproximando a teoria empregada na resposta com o 

item para a divulgação do desempenho em consonância com os eixos da Matriz de Referência 

( (BRASIL, 2009). 

No período de 2009 a 2012, com o “Novo Enem”, o INEP divulgou o relatório 

pedagógico com os dados referentes aos acertos e erros cometidos pelos estudantes das 

escolas públicas e privadas do território nacional. Entre eles, a descrição dos descritores e os 

dados levantados pela teoria de resposta ao item (TRI) relativo às questões. No entanto, esses 

dados foram utilizados como ranqueamento entre as escolas, ignorando sua característica 

formativa que é a de trabalhar as dificuldades demonstradas pelos alunos para melhorar a 

prática pedagógica e ressignificar os resultados  (MARCOM e KLEINKE, 2016). 

                                                 

 

3 Sistema informatizado gerenciado pelo MEC pelo qual são selecionados estudantes para ocupar vagas em 

Cursos de Graduação disponibilizadas pelas instituições públicas e gratuitas de Ensino Superior que aderiram ao 

Programa. 
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O TRI é a aplicação matemática que expressa o desempenho do sujeito quando ele 

responde a um item. Assim, é possível estabelecer uma conexão entre as respostas atribuídas 

pelos estudantes e seu nível latente, que relaciona matematicamente as respostas dos 

estudantes a cada questão, analisando os recursos cognitivos que foram construídos ao longo 

da Educação Básica (PASQUALI, 2011). Cumpre lembrar que esta pesquisa se propõe a fazer 

uma análise de todas as questões dos últimos cinco anos, bem como a Matriz de Referência do 

Enem. Neste sentido, para contemplar a Taxonomia de Bloom Revisada, torna-se necessário 

um estudo, uma vez que ela analisa as dimensões do processo cognitivo e do conhecimento 

que estão sendo requisitados para resolver ou elaborar as questões do exame. 

1.4.1 A taxonomia de Bloom Revisada e o Enem 

A taxonomia de Bloom foi proposta, inicialmente, em 1956, com o propósito de 

auxiliar o planejamento, a organização e o controle referentes aos objetivos de aprendizagem, 

baseando-se em um sistema que envolve três domínios: o cognitivo (aprendizagem 

intelectual), o afetivo (sensibilização de valores) e o psicomotor (habilidades e execução de 

tarefa) (GALHARDI e AZEVEDO, 2013). Essa Taxonomia se apresenta como uma 

ferramenta pedagógica e educativa com a intenção de estabelecer uma hierarquia da menor 

para a maior complexidade em relação ao que os educadores desejam que os estudantes 

saibam (MARTINS, 2019). 

No que concerne ao domínio cognitivo da Taxonomia, base deste trabalho, é possível 

elencar algumas vantagens para o seu uso, como o direcionamento das ações educacionais 

mediante instrumentos de avaliação e estratégias diferenciadas para alcançar os diferentes 

níveis de conhecimento. Aliado a isso, estimular os docentes para que possam auxiliar os 

estudantes a adquirirem habilidades e competências específicas, haja vista a necessidade de 

compreenderem as estruturas, das simples às complexas, em nível de conhecimento 

(FERRRAZ e BELHOT, 2010).  

A Taxonomia é voltada aos objetos de aprendizagem sem levar em consideração as 

concepções de ensino envolvidas nas teorias de aprendizagem. Estas têm a intenção de avaliar 

os níveis de profundidade e de abstração do estudante sobre o conhecimento em nível de 

complexidade (GALHARDI e AZEVEDO, 2013).  

A Taxonomia de Bloom Revisada foi proposta por Anderson e Krathwohl, em 2001, 

pela necessidade de atualizar e subdividir o primeiro nível cognitivo, conhecido como 

conhecimento, que passou a integrar a sua dimensão e foi subdividido em quatro categorias 
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(ANDERSON e KRATHWOHL, 2001). É possível relacionar os objetos de aprendizagem 

com as competências e habilidades presentes na Matriz de Referência do Enem, pois eles são 

exigidos e analisados por intermédio do exame. Na Matriz, esse termo foi substituído por 

objeto de conhecimento, presente na estrutura da questão por meio da dimensão do 

conhecimento (CINTRA, JUNIOR e DE SOUSA, 2016). 

A classificação estabelecida pela Taxonomia de Bloom Revisada sugerida por 

Anderson e Krathwohl (2001) configura o enquadramento dos objetivos de uma forma 

bidimensional, que deseja orientar o trabalho educacional ou a estrutura das questões que 

compõem uma avaliação. As designações da dimensão do conhecimento e suas subcategorias 

estão dispostas no Quadro 1, e as do processo cognitivo e suas subcategorias, no Quadro 2. 

Ambas estão baseadas nos conceitos e orientações de Anderson e Krathwohl (2001). 

Quadro 1- Descrição das categorias e subcategorias pertencentes à Dimensão do Conhecimento (ANDERSON e 

KRATHWOHL, 2001) 

Categorias/Subcategorias Descrição 

1-CONHECIMENTO FACTUAL 

O conhecimento efetivo ou factual refere-se ao conteúdo da 

matéria trabalhado de forma isolado, encaixando-se numa 

perspectiva disciplinar, sistemática e sem a preocupação de 

saber como esta informação pode agregar com outra 

disciplina. Basicamente, são elementos que os estudantes 

necessitam para se familiarizar com a disciplina ou resolver 

qualquer problema que está relacionado ao conteúdo 

trabalhado. Assim, apresenta-se com baixo capacidade de 

abstração. 

1.1- Conhecimento da terminologia 

Refere-se ao conhecimento de rótulos e símbolos verbais e 

não verbais (por exemplo, palavras, numerais, sinais, 

imagens), que corresponde a linguagem básica da disciplina, 

que significa a definições dos termos.  

1.2- Conhecimento de detalhes e elementos 

específicos 

Corresponde a fatos específicos das disciplinas que podem 

estar com elementos separados e distintos, assim possibilita a 

resolução de problemas ou tópicos específicos da área (livros, 

escritos, eventos, locais, pessoas, datas, fontes de informação 

e afins), decorre mais diretamente da observação, 

experimentação e descoberta   

2-CONHECIMENTO CONCEITUAL 

Corresponde a estrutura cognitiva mais organizado e 

estruturado das disciplinas e como estas se apresentam 

interconectadas e inter-relacionadas em relação as 

informações, refletindo na compreensão do assunto. Assim, as 

informações têm relação com as disciplinas e leva a apreender 

o conceito de forma a transferir o conhecimento para 

resolução de problemas inerente ao conteúdo abordado, o que 

leva a denominação de conhecimento disciplinar. 

2.1- Conhecimento de classificações e 

categorias 

Corresponde ao resultado da compreensão dos conceitos à 

medida que estabelece elos de conexão entre os elementos 

específicos, em grande parte, resultado da concordância e 

conveniência utilizada para pensar e resolver problemas, o que 

torna o aprendizado mais abstrato. Requer que o estudante 

saiba quando as informações de um determinado assunto ou 

conteúdo possa ser apropriado ou útil. Desta forma, à medida 
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Categorias/Subcategorias Descrição 

que o assunto se desenvolve dentro da disciplina, fica claro o 

momento oportuno para o uso das informações. 

2.2- Conhecimento de princípios e 

generalizações 

Configura-se como o estudo dos fenômenos ou da resolução 

de problemas dentro de uma disciplina, corresponde a 

capacidade de identificar padrões significativos e de ativar os 

padrões que necessite de pouco esforço cognitivo. Este resulta 

num nível de abstração particular, especialmente nas 

observações de fenômenos. Neste sentido, as ações estão mais 

relacionadas ao descrever, prever, explicar ou determinar as 

possíveis ações apropriadas para a resolução do problema. Em 

relação a aprendizagem do estudante, é necessário a 

habilidade de relacionar e organizar a variedade de assuntos, o 

que resulta numa memorização das informações. 

2.3- Conhecimento de teorias, modelos e 

estruturas 

Esta subcategoria corresponde a inter-relação do 

conhecimento de princípios e generalizações possibilitando 

uma visão mais ampla e sistêmica de um fenômeno, o que 

inclui os diferentes paradigmas e epistemologias das 

disciplinas para descrever, compreender, explicar e prever 

fenômenos. Assim, as disciplinas são estruturadas numa base 

que leva a investigação e cabe ao estudante reconhecer esses 

diferentes conceitos e organizar os assuntos pertinentes as 

áreas de pesquisa, o que a torna um processo mais abstrato 

que as anteriores. 

3-CONTEÚDO PROCEDIMENTAL 

Esta categoria está relacionada com o conhecimento prático e 

que reflete nos processos para se alcançar o resultado, que 

pode variar em completar um exercício do cotidiano ou para a 

resolução de novos problemas. Assim, este conhecimento 

torna-se específicos de determinados assuntos disciplinares e 

até a aplicação de estratégias para a resolução de problemas. 

3.1-Conhecimento de Habilidades e 

Algoritmos Específicos de Sujeitos 

Expresso como uma série de ou sequência de etapas, 

conhecida como um procedimento. Para alcançar o resultado, 

as etapas podem ser fixas (uma única resposta pré-

especificada) ou mais aberta, porém o resultado final é 

considerado fixo. 

3.2-Conhecimento de técnicas e métodos 

específicos do assunto 

Corresponde a sequência pelo qual se utiliza para projetar um 

determinado estudo, neste sentido tem-se o método cientifico, 

como exemplo. Esta subcategoria tem relação com os 

resultados de consenso, acordo ou normas estabelecidos pelas 

disciplinas ao invés da construção de conhecimento 

provenientes dos resultados de observação, experimentação ou 

descoberta. Portanto, o foco disciplinar volta-se para forma 

como chega-se ao resultado e não a utilização para a resolução 

de um problema. 

3.3- Conhecimento dos critérios para 

determinar quando usar procedimentos 

apropriados 

Nesta subcategoria, espera-se que o estudante saiba utilizar o 

procedimento especifico e faça comparação com métodos e 

técnicas empregados no passado, com o intuito de aferir a 

eficácia. 

4-CONHECIMENTO 

METACOGONITIVO 

A ênfase desta categoria consiste em tornar o estudante mais 

consciente e responsável. Para isso é necessário que saibam 

resolver um problema em um determinado contexto, neste 

caso que consigam fazer o uso de estratégias para diferentes 

tarefas, levando-se em consideração as condições no qual 

foram empregadas. Assim, torna-se difícil a mensuração em 

testes de múltipla escolha, em que requer apenas o 

reconhecimento das respostas corretas. 

4.1-Conhecimento de estratégias 

 

Esta subcategoria corresponde as estratégias utilizadas pelos 

estudantes com o intuito de melhorar a aprendizagem, o 

pensamento e a resolução de problemas. 
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Categorias/Subcategorias Descrição 

4.2-Conhecimento sobre tarefas cognitivas, 

incluindo conhecimento contextual e 

condicional apropriado 

Neste campo os estudantes acumulam o conhecimento para a 

realização de tarefas cognitivas e desenvolvem habilidade de 

quando e por que fazer o uso de uma determinada estratégia. 

4.3-Autoconhecimento 

Corresponde ao conhecimento critico, que inclui o 

reconhecimento de pontos fortes e fracos em relação a 

cognição e o aprendizado. 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Anderson e Krathwohl (2001) 

 

Quadro 2 - Descrição das categorias e subcategorias pertencentes a Dimensão do Processo Cognitivo, os verbos 

precisam estar preferencialmente no tempo verbal gerúndio, porém pode apresentar-se no infinitivo 

Categorias/Subcategorias Descrição Verbos normalmente empregados 

1-LEMBRAR 
Recuperar conhecimentos relevantes 

da memória de longo prazo. 

Identificar, recuperar, enumerar, 

definir, descrever, denominar, listar, 

nomear, combinar, realçar, apontar, 

relembrar, recordar, relacionar, 

reproduzir, solucionar, declarar, 

distinguir, rotular, memorizar e 

ordenar. 

1.1- Reconhecendo 
Recuperar e compara-lo com as 

informações contidas no texto. 

1.2- Recordando 
Recuperar e utiliza-lo quando 

necessário. 

2- ENTENDER 

É baseado na transferência da 

informação, isto quer dizer, ser capaz 

de construir significado a partir de 

mensagens que são instrutivas, 

estabelecendo conexão entre o 

conhecimento novo e o prévio. 

Esclarecer, descrever, parafrasear, 

representar, traduzir, ilustrar, 

instanciar, categorizar, subsumir, 

abstrair, generalizar, concluir, 

extrapolar, interpolar, prever, 

contrastar, mapear, coincidir, 

construir, interpretar, reconhecer, 

classificar. 

2.1 – Interpretando 
Consegue representar a informação 

contida na representação.  

2.2 – Exemplificando 
Consegue dar um exemplo a partir do 

conceito específico. 

2.3 – Classificando 

Processo que consegue classificar a 

informação de acordo com o conceito 

especifico. 

2.4 – Resumo 

Descreva em poucas palavras as 

informações que foram apresentadas a 

partir de um ponto principal ou tema 

geral. 

2.5 – Inferindo 

Consegue codificar as informações 

presente num texto, observando as 

relações que existe entre o conceito e 

a sua explicação. 

2.6 – Comparando 

Consegue detectar semelhanças e 

diferenças entre eventos familiares e 

não, referente a duas ideias, objetos e 

problemas ou situações. 

2.7 – Explicando Seja capaz de construir um modelo de 

causa e efeito de um sistema, 

construir um modelo utilizando a 

teoria com uma experiência. 

3- APLICAR Realizar ou usar um procedimento em 

uma determinada situação, está ligado 

ao conhecimento procedural  

Aplicar, transportar, usar, operar. 

3.1 – Executando Executar uma atividade familiar 

rotineira em um exercício. 

3.2 – Implementando Utiliza-se de uma atividade para 

resolver um novo problema. 

4-ANALISAR 
Compreender as divisões das 

informações e compreender como 

Discriminar, distinguir, focalizar, 

selecionar, encontrar, coerência, 
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Categorias/Subcategorias Descrição Verbos normalmente empregados 

elas se inter-relacionam para compor 

a estrutura geral. 

integrando, delineando, analisar, 

estruturar, desconstruir. 

4.1 – Diferenciando 

Diferenciar no texto as partes 

relevantes e irrelevantes, com o 

intuito de compreender a informação 

necessária para a resolução. 

4.2 – Organizando 

Identificar as maneiras pelos quais as 

partes da mensagem são organizadas 

de forma a reconhecer como elas se 

encaixam numa estrutura coerente. 

4.3 – Atribuindo  

Consegue determinar a intenção do 

autor ao apresentar o material e o 

objetivo subjacente da mensagem. 

5-SINTETIZAR ou AVALIAR 
Fazer julgamentos com base em 

critérios e padrões. 

Coordenar, detectar, monitorar, testar, 

julgar, averiguar, contrastar, defender, 

criticar. 

5.1 – Verificando 

Detectar inconsistências ou falácias 

dentro de um processo ou produtos; 

determinar se um processo ou produto 

consistência interna; detectar a 

eficácia de um procedimento 

conforme está sendo implementado 

5.2 – Criticando 

Detectar inconsistências entre um 

produto e critérios externos, 

determinando se um produto tem 

consistência externa; detectar a 

adequação de um procedimento para 

um determinado problema 

6-CRIAR 

Colocar os elementos de forma a 

montar um todo que seja funcional a 

partir de conhecimentos e habilidades 

que foram previamente adquiridos. 

Hipotetizar, projetar, construir, 

compilar, elaborar, planejar, propor, 

desenvolver, inventar. 

6.1. Generalizando 

Checar as hipóteses ou alternativas 

baseadas em critérios para resolver 

um determinado problema. 

6.2. Planejando 
Criar um procedimento para resolver 

um problema. 

6.3. Produzindo 
Construir ou inventar um produto a 

partir de certas especificações. 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Anderson e Krathwohl (2001) 

 

As habilidades pertencentes à Matriz de Referência do Enem são estruturadas com o 

emprego do(s) verbo(s) que indicam o processo cognitivo, o objeto de conhecimento e o 

complemento que se relaciona com o contexto onde será aplicado (ARAÚJO, 2017). Assim, 

por meio das operações mentais solicitadas e relacionadas ao processo cognitivo da 

Taxonomia de Bloom Revisada (Tabela 2), pode-se estabelecer a classificação quanto ao nível 

de complexidade cognitiva. 

 

Tabela 2 – Classificação quanto ao nível de complexidade conforme os verbos empregados nas habilidades 

(ARAÚJO, 2017) 

Níveis de Complexidade Dimensão do processo Cognitivo 
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Básico 
Lembrar 

Entender 

Intermediário 

Aplicar 

Analisar 

Avaliar 

Avançado Criar 

Fonte: Araújo (2017) 

 

Neste sentido, a Taxonomia de Bloom Revisada é utilizada para analisar os objetos de 

conhecimentos propostos nas questões que envolvem a Área de Ciências da Natureza, bem 

como da Matriz de Referência do Enem, com o intuito de verificar os níveis de complexidade 

requisitados na estrutura que compuseram o exame nos últimos cinco anos. 
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CAPITULO II 

MATERIAIS E MÉTODOS 

1.5 Constituição do objeto de estudo 

Para a execução deste estudo, foram utilizados como recursos metodológicos a Matriz 

de Referência do Enem da Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT), composta 

pelos cinco eixos cognitivos comuns a todas as áreas de conhecimento (Tabela 3), a parte 

textual específica da área em estudo e as oito competências e as trinta habilidades (Quadro 3). 

Além disso, usaram-se os objetos de conhecimento (Quadro 4). 

 

Tabela 3 – Estrutura dos eixos cognitivos presentes na Matriz de Referência do Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem), correspondentes a todas as áreas de conhecimento que envolvem a respectiva prova  

Eixos Cognitivos Descrição Cognitiva Avaliada 

I. Dominar linguagens (DL) 

Dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso das 

linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e 

inglesa. 

II. Compreender fenômenos (CF) 

Construir e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para a 

compreensão de fenômenos naturais, de processos histórico-

geográficos, da produção tecnológica e das manifestações artísticas. 

III. Enfrentar situações-problema 

(SP) 

Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações 

representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar 

situações-problema. 

IV. Construir argumentação (CA) 

Relacionar informações, representadas em diferentes 

formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para 

construir argumentação consistente. 

V. Elaborar propostas (EP) 

Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos na escola para 

elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, 

respeitando os valores humanos e considerando a diversidade 

sociocultural. 

Fonte: Brasil (2009) 

 

Quadro 3 – Descrição dos componentes, competências e habilidades da Área de Ciências da Natureza e suas 

Tecnologias (CNT) e da Matriz de Referência do Enem 

Competências (CNT) Habilidades 

Competência 1 (C1) 

 

Compreender as ciências naturais 

e as tecnologias a elas associadas 

como construções humanas, 

percebendo seus papéis nos 

processos de produção e no 

desenvolvimento econômico e 

social da humanidade. 

H1 

Reconhecer características ou propriedades de fenômenos 

ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em 

diferentes contextos. 

H2 

Associar a solução de problemas de comunicação, transporte, 

saúde ou outro, com o correspondente desenvolvimento científico 

e tecnológico. 

H3 
Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas 

no senso comum, ao longo do tempo ou em diferentes culturas. 

H4 

Avaliar propostas de intervenção no ambiente, considerando a 

qualidade da vida humana ou medidas de conservação, 

recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. 
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Competências (CNT) Habilidades 

Competência 2 (C2) 

 

Identificar a presença e aplicar as 

tecnologias associadas às ciências 

naturais em diferentes contextos. 

H5 Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano.  

H6 

Relacionar informações para compreender manuais de instalação 

ou utilização de aparelhos, ou sistemas tecnológicos de uso 

comum. 

H7 

Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a 

comparação de materiais e produtos, tendo em vista a defesa do 

consumidor, a saúde do trabalhador ou a qualidade de vida. 

Competência 3 (C3) 

 

Associar intervenções que 

resultam em degradação ou 

conservação ambiental a 

processos produtivos e sociais e a 

instrumentos ou ações científico-

tecnológicos. 

H8 

Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, 

utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou 

matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou 

físicos neles envolvidos. 

H9 

Compreender a importância dos ciclos biogeoquímicos ou do 

fluxo energia para a vida, ou da ação de agentes ou fenômenos 

que podem causar alterações nesses processos. 

H10 

Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte 

e(ou) destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas 

naturais, produtivos ou sociais. 

H11 

Reconhecer benefícios, limitações e aspectos éticos da 

biotecnologia, considerando estruturas e processos biológicos 

envolvidos em produtos biotecnológicos. 

H12 
Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades 

sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios. 

Competência 4 (C4) 

 

Compreender interações entre 

organismos e ambiente, em 

particular aquelas relacionadas à 

saúde humana, relacionando 

conhecimentos científicos, 

aspectos culturais e características 

individuais. 

H13 
Reconhecer mecanismos de transmissão da vida, prevendo ou 

explicando a manifestação de características dos seres vivos. 

H14 

Identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos 

organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, 

relações com o ambiente, sexualidade, entre outros. 

H15 

Interpretar modelos e experimentos para explicar fenômenos ou 

processos biológicos em qualquer nível de organização dos 

sistemas biológicos. 

H16 

Compreender o papel da evolução na produção de padrões, 

processos biológicos ou na organização taxonômica dos seres 

vivos. 

Competência 5 (C5) 

 

Entender métodos e 

procedimentos próprios das 

ciências naturais e aplicá-los em 

diferentes contextos. 

H17 

Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de 

linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas 

ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações 

matemáticas ou linguagem simbólica. 

H18 

Relacionar propriedades físicas, químicas ou biológicas de 

produtos, sistemas ou procedimentos tecnológicos às finalidades a 

que se destinam. 

H19 

Avaliar métodos, processos ou procedimentos das ciências 

naturais que contribuam para diagnosticar ou solucionar 

problemas de ordem social, econômica ou ambiental. 

Competência 6 (C6) 

 

Apropriar-se de conhecimentos da 

física para, em situações 

problema, interpretar, avaliar ou 

planejar intervenções científico-

tecnológicas. 

H20 
Caracterizar causas ou efeitos dos movimentos de partículas, 

substâncias, objetos ou corpos celestes. 

H21 

Utilizar leis físicas e (ou) químicas para interpretar processos 

naturais ou tecnológicos inseridos no contexto da termodinâmica 

e (ou) do eletromagnetismo. 

H22 

Compreender fenômenos decorrentes da interação entre a 

radiação e a matéria em suas manifestações em processos naturais 

ou tecnológicos, ou em suas implicações biológicas, sociais, 

econômicas ou ambientais. 

H23 

Avaliar possibilidades de geração, uso ou transformação de 

energia em ambientes específicos, considerando implicações 

éticas, ambientais, sociais e/ou econômicas. 

Competência 7 (C7) 

 
H24 

Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar 

materiais, substâncias ou transformações químicas. 
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Competências (CNT) Habilidades 

Apropriar-se de conhecimentos da 

química para, em situações 

problema, interpretar, avaliar ou 

planejar intervenções científico-

tecnológicas. 

H25 

Caracterizar materiais ou substâncias, identificando etapas, 

rendimentos ou implicações biológicas, sociais, econômicas ou 

ambientais de sua obtenção ou produção.  

H26 

Avaliar implicações sociais, ambientais e/ou econômicas na 

produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais, 

identificando transformações químicas ou de energia envolvidas 

nesses processos. 

H27 
Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente aplicando 

conhecimentos químicos, observando riscos ou benefícios. 

Competência 8 (C8) 

 

Apropriar-se de conhecimentos da 

biologia para, em situações 

problema, interpretar, avaliar ou 

planejar intervenções científico-

tecnológicas. 

H28 

Associar características adaptativas dos organismos com seu 

modo de vida ou com seus limites de distribuição em diferentes 

ambientes, em especial em ambientes brasileiros. 

H29 

Interpretar experimentos ou técnicas que utilizam seres vivos, 

analisando implicações para o ambiente, a saúde, a produção de 

alimentos, matérias primas ou produtos industriais. 

H30 

Avaliar propostas de alcance individual ou coletivo, identificando 

aquelas que visam à preservação e a implementação da saúde 

individual, coletiva ou do ambiente. 

Fonte: Brasil (2009) 

 

Quadro 4 – Objetos do conhecimento da Área de Ciências da Natureza e suas tecnologias associados à Matriz de 

Referência do Enem (BRASIL, 2009), descritos em forma de tópicos 

Disciplinas Objetos do Conhecimento 

Física 

• Conhecimentos básicos e fundamentais. 

• O movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis físicas. 

• Energia, trabalho e potência. 

• A Mecânica e o funcionamento do Universo.   

• Fenômenos Elétricos e Magnéticos.   

• Oscilações, ondas, óptica e radiação.   

• O calor e os fenômenos térmicos. 

Química 

• Transformações Químicas.   

• Representação das transformações químicas.  

• Materiais, suas propriedades e usos. 

• Água. 

• Transformações Químicas e Energia. 

• Dinâmica das Transformações Químicas. 

• Transformação Química e Equilíbrio.  

• Compostos de Carbono. 

• Relações da Química com as Tecnologias, a Sociedade e o Meio Ambiente.  

• Energias Químicas no Cotidiano. 

Biologia 

• moléculas, células e tecidos.  

• hereditariedade e diversidade da vida.   

• identidade dos seres vivos. 

• ecologia e ciências ambientais.  

• origem e evolução da vida.   

• qualidade de vida das populações humanas. 

Fonte: Brasil (2009) 

 

A análise descrita neste tópico foi realizada nas duzentas e vinte e cinco questões da 

Área de Ciências da Natureza, cadernos de cor azul, aplicadas entre os anos de 2013 a 2017, 

todas do primeiro dia do exame (anexo). As provas são de acesso livre à comunidade e estão 

disponibilizadas na página do INEP, no endereço eletrônico http://portal.inep.gov.br/provas-e-
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gabaritos, e a Matriz de Referência, no endereço eletrônico 

http://download.inep.gov.br/download/enem/matriz_referencia.pdf. 

1.6 Procedimentos Metodológicos 

A pesquisa é de cunho qualitativo-quantitativo, uma vez que o objeto de pesquisa é o 

do tipo documental e análise interpretativa de conteúdo conforme a técnica de análise de 

conteúdo de Bardin (BARDIN, 2011). A análise qualitativa enfatiza a interpretação baseada 

nas percepções e valores fornecidos a partir dos olhares sobre os fenômenos socialmente 

construídos e fundamentados na exploração humana. Os dados quantitativos foram 

apresentados com base nos qualitativos, em que foram seguidas as análises descritivas como 

uma forma de complementar a interpretação dos dados coletados (DAL-FARRA e LOPES, 

2013). Para a realização deste estudo, tanto a Matriz de Referência como as questões do 

caderno azul da Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias do Enem de 2013 a 2017 

foram interpretadas a partir da técnica de análise de conteúdo de Bardin (2011), que consiste 

na utilização sistemática das seguintes etapas: 

1) Pré-análise - leitura flutuante dos documentos que correspondem à Matriz de Referência e 

das provas do caderno azul do Enem; 

2) Exploração do material que, na pesquisa, corresponde às duzentas e vinte e cinco questões 

e à Matriz de Referência; 

3) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação, que significa a classificação das 

categorias semânticas estabelecidas pela Taxonomia de Bloom Revisada e do contexto 

presente nas questões. 

As questões foram agrupadas em competências e habilidades conforme designação 

disposta nos microdados4 das provas do exame, divulgado pelo INEP (2013 a 2017) e 

disponível no endereço eletrônico http://portal.inep.gov.br/microdados. O agrupamento dos 

objetos de conhecimento foi realizado após uma leitura minuciosa do texto-base5 e do 

enunciado das questões. Em seguida, estas foram classificadas de acordo com o processo 

                                                 

 

4 Constitui a fragmentação dos dados recolhidos a partir das avaliações e exames realizados pelo INEP, 

disponível para consulta pública no download dos arquivos (INEP, 2009). 
5 O texto-base apresenta informações relevantes para a resolução do item ou questão, sobretudo para o comando 

da resposta (CAED/UFJF, 2003). 

http://portal.inep.gov.br/microdados
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cognitivo e da dimensão do conhecimento baseado na Taxonomia de Bloom Revisada por 

Anderson et al (2002). 

1.6.1 Análise cognitiva por meio da Taxionomia de Bloom revisada 

A análise, conforme a Taxonomia de Bloom Revisada sugerida por Anderson e 

Krathwohl, (2001), está descrita na Tabela 4. Para a sua montagem, consideraram-se as duas 

dimensões propostas pelos autores.  A primeira se refere ao processo cognitivo, que remete ao 

comando da ação relacionada às formas nominais do verbo no infinitivo e gerúndio. A 

segunda diz respeito ao conhecimento, em que o substantivo, como complemento da ação, 

indica que conteúdo ou contexto deve ser cobrado nas questões.  

 

Tabela 4 –Indicação das   dimensões do conhecimento e do processo cognitivo utilizadas para as análises das 

questões do Enem de 2013 a 2017 

Dimensão 

conhecimento 

Dimensão processo cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Sintetizar Criar 

Efetivo/factual       

Conceitual       

Procedural       

Metacognitivo       

Fonte: Anderson e Krathwohl (2001) 

 

Inicialmente, analisou-se a Matriz de Referência da Área de Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias (BRASIL, 2009) quanto às competências e habilidades, considerando as 

dimensões estabelecidas na Taxonomia de Bloom Revisada conforme o instrumento do 

Quadro 5.  Em outras palavras, foram descritos os comandos relacionados ao processo 

cognitivo e a dimensão do conhecimento necessário para a elaboração das questões. Em 

seguida, investigou-se a maneira como as trinta habilidades contribuíram para a mensuração 

dos cinco principais eixos cognitivos do respectivo exame. 

 

Quadro 5 – Roteiro de análise da Taxonomia de Bloom Revisada, com as dimensões do conhecimento e do 

processo cognitivo e suas subdivisões, conforme Anderson e Krathwohl (2001) 

Roteiro de Análise da Taxonomia de Bloom Revisada  

Dimensão do Conhecimento 

EFETIVO/FACTUAL Terminologia (   ) Elemento específico (   ) 

CONCEI-

TUAL 
Classificação (  ) Princípios (  ) Teoria, modelos e estrutura (  ) 

PROCE-

DURAL 

Habilidades 

Específicas de 

Sujeitos e 

(  ) 
Técnicas e Métodos 

Específicos do Sujeito 
(  ) 

Critérios para 

determinar o uso de 

Procedimentos 

(  ) 
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Algoritmos Apropriados 

METACO-

GNITIVO 
Estratégico (  ) Tarefas Cognitivas (  ) Autoconhecimento (  ) 

 

Dimensão do Processo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Sintetizar Criar 

      

Fonte: Elaborada pela autora com base em Anderson e Krathwohl (2001) 

 

O detalhamento da realização da análise das competências e habilidades baseada na 

Taxonomia de Bloom Revisada ocorreu da seguinte forma: “Reconhecer características ou 

propriedades de fenômenos ondulatórios ou oscilatórios, relacionando-os a seus usos em 

diferentes contextos”. Como o verbo do início da oração é o reconhecer, que está na forma 

nominal infinitivo e indica o processo cognitivo, ele precisa constar na questão; o 

complemento (parte sublinhada) se refere ao objeto do conhecimento que está sendo 

contemplado e define a dimensão do conhecimento. O verbo no gerúndio (relacionando) 

indica o modo de ação da habilidade posterior ao principal, ou seja, de que forma ou em que 

situação o complemento, indicado pelo substantivo (sublinhado) será utilizado. 

Para a análise das questões do exame, com base na Taxonomia de Bloom Revisada, 

seguiu-se o detalhamento disposto na Tabela 5, que corresponde à questão nº 75 do ano de 

2016.  Para o texto-base, utilizou-se uma imagem que representa uma árvore no processo de 

transpiração. Por se tratar de um processo peculiar da planta e não apresentar nenhuma 

situação-problema, a questão foi classificada como conhecimento factual ou efetivo, que 

aborda o conhecimento de detalhes ou de elementos específicos. Quanto ao processo 

cognitivo, a questão se caracteriza  como lembrar, uma vez que resgata a informação que se 

espera  estar contida na memória;  portanto,  a sua classificação é a que está  descrita  na 

Tabela 5. 

 

A figura ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta Mesmo que essa planta viesse 

a sofrer ação contínua do 

vento, e sua copa crescesse 

voltada para baixo, essa seiva 

continuaria naturalmente seu 

percurso. 

O que garante o transporte 

dessa seiva é a 
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Figura 1 – Questão de número 75 presente na prova de cor azul do ano de 2016 

 

Tabela 5 –Classificação da questão 75 da prova azul do Enem de 2016 quanto às dimensões do conhecimento e 

do processo cognitivo 

Dimensão 

conhecimento 

Dimensão processo cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Sintetizar Criar 

Efetivo/factual 75      

Conceitual       

Procedural       

Metacognitivo       

Fonte: Elaborada pela autora com base em Anderson e Krathwohl (2001) 

 

1.6.2  Análise contextual das questões 

Para a análise da contextualização e da pluridisciplinaridade das questões que 

envolvem a disciplina de Biologia, foram utilizados os seguintes critérios: 

1 – Questões que eram possíveis de serem analisadas a partir das habilidades específicas das 

disciplinas da área. 

2 – Questões que não se enquadravam nas habilidades específicas das disciplinas da área. 

Nesse caso, realizou-se uma leitura para detectar o assunto pertinente em destaque na questão, 

ou analisada por dois professores.  

Para esta atividade, foram utilizados os seguintes critérios de avaliação: exercício, 

cotidiano, científico e tecnológico. Estes foram baseados no modelo de estudo de Oliveira, 
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Marcom e Gebera (2013) e nos PCNEM (BRASIL, 2002) conforme Quadro 6. Para a 

definição de cada categoria, estabeleceram-se os seguintes critérios: 

1- Categoria exercício: definida como atividades semelhantes com as apresentadas nas escolas 

e correspondentes às questões em que o texto-base pouco contribuiu para a resposta do 

estudante. Para a sua resolução, necessita-se apenas lembrar conceitos ou fórmulas. 

2- Categoria cotidiano:  representou as situações descritas a partir de eventos presentes no dia 

a dia ou em situações hipotéticas que pudessem acontecer. Nesse caso, o texto-base contribuiu 

para a resolução. 

3 - Categoria científica: denotou informações divulgadas no meio científico ou, em alguns 

casos, de experimentos que pudessem relacionar os conteúdos escolares com a ciência. 

4 - Categoria tecnológico:  com informações do texto-base, refere-se a aparelhos tecnológicos 

ou modernos e/ou que facilitam a vida em sociedade. 

5 – Pluridisciplinaridade6: informações presentes no texto-base e/ou no enunciado que 

demonstra interação ou não com outras disciplinas. Poderia ser da mesma área e/ou de outras. 

Para compreender como foram realizadas as análises, inicialmente, os avaliadores 

fizeram a leitura minuciosa do enunciado e do texto-base. Assim, a questão representada na 

Figura 1 foi classificada como pertencente à disciplina de Biologia (Quadro 6) por se tratar de 

plantas. A ilustração se assemelha ao conteúdo trabalhado nos livros didáticos e não apresenta 

nenhuma situação-problema; portanto, a questão foi categorizada como sendo de exercício, 

sem o envolvimento do conhecimento de outra área, o que a torna apenas de caráter 

disciplinar. 

Quadro 6 – Roteiro utilizado na análise da contextualização e a presença da pluridisciplinaridade nas questões do 

Enem de 2013 a 2017 

Roteiro da Análise 

Questão nº 75 Ano: 2016 

Disciplina envolvida: Biologia 

Conteúdo: Fisiologia Vegetal 

Contextualização 

Exercícios ( X ) 

Cotidiano (     ) 

Científico (     ) 

Tecnológico (     ) 

Pluridisciplinaridade: 
( X ) não 

(   ) sim  

                                                 

 

6 Considerando as características das questões após estudos de autores, decidiu-se utilizar a pluridisciplinaridade 

para caracterizar as questões. 
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Fonte: Elaborada pela autora 

 

1.7 Análise dos Dados 

A análise dos dados ocorreu após a da Matriz de Referência e das questões a partir da 

Taxonomia de Bloom Revisada, bem como da categorizada quanto à contextualização e à 

pluridisciplinaridade das questões de Biologia de forma interpretativa. Para isso, 

consideraram-se o sentido semântico dos enunciados, competências, habilidades e a 

contextualização do texto-base. Estes foram tabulados e organizados em planilhas. Em 

seguida, foi utilizada a estatística descritiva, representada em tabelas, gráficos e frequências 

absolutas e relativas. 

  



54 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, são apresentados os resultados referentes ao estudo analítico de 

conteúdo das duzentas e vinte e cinco questões investigadas. A base se deu pela Taxonomia de 

Bloom Revisada e pela categorização das questões da Área de Ciências da Natureza com a 

contribuição de docentes da referida área. 

1.8 Classificação das questões do Enem em relação à Matriz de Referência do Enem 

As duzentas e vinte e cinco questões analisadas, referentes ao período de 2013 a 2017, 

da Área de Ciências da Natureza, foram agrupadas em competências e baseadas na divulgação 

dos microdados do INEP (Figura 2). Em relação às várias denominações atribuídas à palavra 

competência, no que concerne ao Enem, pode-se afirmar que ela representa os aspectos do 

conhecimento e da capacidade de mobilização com o intuito de resolver uma situação 

(PRIMI, SANTOS, et al., 2001). 

 

 
Figura 2 – Distribuição das oito competências pertencentes à Área de Ciências da Natureza, no período de 2013 

a 2017. Observação: C corresponde às competências, sendo que a descrição de cada uma das oito está 

referenciada no Quadro 3, página 36 

Pela Figura acima, verifica-se que nenhuma competência deixou de ser contemplada 

no período analisado embora algumas apareçam mais vezes.  É o caso da 07 (C7), que se 
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refere aos conhecimentos da Área de Química. De fato, das duzentas e vinte cinco questões, 

trinta e oito abrangem a tal competência, tornando-a a mais cobrada no exame. Em seguida, 

aparece a competência 01 (C1), com trinta e cinco questões. Esta remete ao conhecimento 

pluridisciplinar da área, que relaciona as construções humanas com produção e sociedade.  

 Gonçalves (2014), em seu trabalho, relacionou as questões das provas do período de 

2009 a 2011 com a divulgação dos microdados. Embora não corresponda ao tempo amostral 

do estudo, demonstra que a competência 01(C1) tem se mantido entre as mais cobradas desde 

a reformulação do “Novo Enem” em 2009, o que atesta o seu destaque.  

Em relação às habilidades que correspondem às práticas cognitivas, no período 

analisado, as mais cobradas foram a H1, H18 e H24 (Figura 3), distribuídas uniformemente. 

Elas se referem, respectivamente, aos processos ondulatórios, aos processos tecnológicos e ao 

uso da nomenclatura da Química. Todavia, o exame demonstra uma tendência para assuntos 

específicos das disciplinas de Química e Física.  Lemos e Hernandes (2018), em seu estudo, 

avaliaram as provas do Enem de 2011 a 2015 relacionadas às questões de Física, sendo H1 a 

habilidade com maior frequência. 

Assim, essa tendência de privilegiar certas habilidades favoreceu, mesmo que de 

forma discreta, os assuntos específicos das disciplinas da área. O trabalho desenvolvido por 

Stadler e Hussenin (2017) também apresenta a proeminência das questões de Física; no 

entanto, esta é justificada pelo fato de a distribuição não ser por disciplina, mas por área. 

Segundo Da Silveira, Barbosa e Da Silva (2015),  a recorrência de um determinado conteúdo 

pode alterar a dinâmica em sala de aula, fazendo com que os docentes privilegiem os 

contextos que os estudantes necessitam saber, o que vai de encontro ao propósito do exame. 

Dessa forma, ao invés de prepará-los para a vida, o Ensino Médio contempla o preparo para o 

Enem. 
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Figura 3 – Incidência das habilidades, conforme os microdados do INEP relacionada com a quantidade de 

questões contempladas da Área de Ciências da Natureza no período de 2013 a 2017. Observação: as descrições 

de cada uma das trinta habilidades da Matriz estão referenciadas no Quadro 3, página 36 

 

   Do mesmo modo, a H17 faz com que o estudante estabeleça a relação entre texto 

multimodal e a linguagem cientifica; por sua vez, a H25 é a caracterização química de 

materiais e substâncias; cada uma totalizou onze questões no período analisado. Por seu turno, 

em 2016, H17 teve quatro questões e, em 2014, três, favorecendo a pluridisciplinaridade por 

meio do contexto. Já em relação à H25, a distribuição, nesse período, foi mais uniforme.  

Barbosa, Silva, et al. (2016), em seu estudo, relatam que utilizaram a H17 para 

desenvolver uma prática com temas científico-didáticos na Área de Química, com estudantes 

do Ensino Médio, cuja finalidade  foi promover a leitura cientifica e favorecer a aquisição 

dessa habilidade por parte dos estudantes. Nessa situação, o uso das habilidades presentes da 

Matriz pode influenciar positivamente a sala de aula caso sejam trabalhados textos voltados à 

Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (SANTOS, 2011). No entanto, se a cobrança 

não for constante, ao longo dos anos, poderá ocorrer o desiquilíbrio do currículo. 

 A habilidade menos cobrada no período analisado foi a H6, com apenas três questões 

(Figura 3).  No que diz respeito à H6, ela relaciona as informações contidas em manuais de 

instalação ou de um produto com a tecnologia presente no cotidiano. Esse fato demonstra que, 

apesar de ser um tema com grande possibilidade de, na atualidade, ser explorado de forma 

pluridisciplinar, por interligar os conceitos das disciplinas de Biologia, Física e Química, seu 

uso nas provas não tem sido relevante.  Em contrapartida, a Área da Tecnologia é uma ótima 

escolha para a elaboração de questões, pois estimula a produtividade, além de auxiliar na 

articulação do ser humano com o meio ambiente (BRASIL, 2002). 
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Ao se considerar a incidência das habilidades por ano, verifica-se que, em 2013 

(Figura 4), algumas habilidades, como H6, H10 e H11, não foram contempladas pelo Enem. 

Isso fez com que determinados assuntos não fossem abordados, entre eles, a compreensão de 

sistemas tecnológicos, perturbações ambientais e assuntos relacionados à biotecnologia. Em 

contrapartida, houve habilidades beneficiadas por várias questões, como a H5, que aborda 

exclusivamente a Área de Física.  H18 também esteve entre as escolhidas.  

No ano de 2014 (Figura 4), houve melhor distribuição das habilidades, pois todas 

foram contempladas pelo exame. Nesse sentido, H24 foi agraciada com quatro questões, 

seguida da H1, que abordou a ondulatória (Física), e H25, que, como a H24, refere-se à Área 

da Química. O ano de 2015 seguiu a mesma tendência; porém, as que mais apareceram, 

totalizaram três questões (H1, H15, H18 e H26), sendo destacadas as competências C1, C4, 

C5 e C7.  

           Já em 2016 (Figura 4), nem todas as habilidades foram selecionadas para o exame. 

Enquanto a H17 contou com a maior quantidade de questões, H6 não foi cobrada. A 

distribuição às demais ficou entre uma e duas questões. Em 2017, o padrão foi o mesmo; H9, 

relacionada à Área da Biologia, não esteve presente na prova; por sua vez, H3, que mensura a 

capacidade de os alunos relacionarem o conhecimento comum com o científico, com três 

questões, foi a que mais apareceu na citada Figura.  

Ao comparar o período analisado, verifica-se que, os anos de 2014 e 2015 foram os 

que melhor distribuíram as habilidades, sendo que nenhuma delas esteve ausente das provas, o 

que denota a uniformidade.  O fato de elas se repetirem é pertinente, pois a Área de Ciências 

da Natureza apresenta um conjunto de trinta habilidades, e a prova é composta por quarenta e 

cinco questões. Em 2013,2016 e 2017, algumas habilidades não foram contempladas; 

consequentemente, a distribuição não foi homogênea.    

Essa discrepância em relação à distribuição das competências e habilidades também 

foi comentada por Campos (2015) ao analisar a Área da Matemática no Enem de 2012 a 2014. 

Ele constatou que, por três anos consecutivos, algumas habilidades foram bastante repetidas 

enquanto a presença de outras foi mínima ou nem foram selecionadas.  O autor acrescenta que 

o INEP não tem apresentado nenhuma orientação sobre a incidência de competências e 

habilidades, fato também constatado neste estudo. 
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Figura 4 –Distribuição da incidência das habilidades da Matriz de Referência do Enem, conforme os microdados do INEP, nas questões referentes à Área de Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias no período de 2013 a 2017. Observações: (1) as descrições de cada uma das trinta habilidades da Matriz estão referenciadas no Quadro 3. (2) A 

linha nos anos foi colocada somente para facilitar a identificação de possíveis sobreposições  
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Gonçalves (2014) observou que várias questões se encaixavam em mais de uma 

habilidade, afirmando que isso pode ser um problema, pois a tabulação do desempenho dos 

estudantes é calculada com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI) e que este é 

unidimensional. No entanto, Rabelo (2013) revelou que o Enem utiliza o modelo logístico de 

três parâmetros (modelo 3LP) que permite aferir o nível de aptidão, o acerto em função da 

habilidade (dificuldade) e da probabilidade do acerto ao acaso. Em relação ao grau de 

dificuldade, o ideal é que ocorra uma distribuição em relação ao nível de dificuldade dos itens 

para a construção da curva de normalidade (10% nas faixas extremas, 20% na seguinte e 40% 

na média) (RABELO, 2013). 

Em relação ao mapeamento dos conteúdos da disciplina de Física (Figura 5), a 

mecânica, D, e os conhecimentos básicos da Física não foram selecionados no período de 

2013 a 2017. Entre os conteúdos correspondentes, segundo a Matriz de Referência do INEP 

(BRASIL, 2009), a mecânica tem a aceleração gravitacional, leis de Kepler e variações 

climáticas, ou seja, tem relação com a movimentação do planeta e, entre os conhecimentos 

básicos, apresentam-se os vetores. Resultado semelhante foi encontrado no trabalho de 

Gonçalves (2014) envolvendo apenas questões de Física do Enem de 2009 a 2011. Em ambos, 

as informações pertinentes à Área de Mecânica, D, têm sido pouco exigidas nas provas, sendo 

privilegiado o conteúdo referente à oscilação, F. 

 
Figura 5 – Mapeamento dos objetos do conhecimento relacionados à disciplina de Física. Legenda: A - 

conhecimentos básicos e fundamentais; B - o movimento, o equilíbrio e a descoberta de leis físicas; C- energia, 

trabalho e potência; D - a mecânica e o funcionamento do Universo; E - fenômenos elétricos e magnéticos; F - 

oscilações, ondas, óptica e radiação; G - o calor e os fenômenos térmicos 
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 O objeto de conhecimento relacionado à Área de Química (Figura 6) contém uma lista 

de dez tópicos a serem cobrados.  A Química é a que apresenta a maior quantidade de 

assuntos entre as disciplinas da Área de Ciências da Natureza. Dos pontos mais cobrados, 

destacam-se as informações pertinentes à representação das transformações químicas, B, que 

pertence à entalpia, seguida dos compostos de carbono (H). No entanto, Silva e Souza (2019), 

ao analisarem os conceitos de Química, nas questões do Enem de 2009 a 2017, constataram 

que o conteúdo sobre carbono (H) envolveu a maior quantidade de questões.  Segundo os 

autores, o ponto F (dinâmica das transformações químicas) não foi citado em nenhum ano, e o 

ponto G (transformação química e equilíbrio) fez parte de apenas uma questão em 2014 e 

2015. Esse fato demonstra o desequilíbrio na cobrança das questões também em Química, 

como já havia sido constatado em Física. 

 

 

Figura 6 - Mapeamento dos objetos do conhecimento relacionados à disciplina de Química. Legenda: A - 

transformações químicas; B - representação das transformações químicas; C- materiais, suas propriedades e 

usos; D - água; E - transformações químicas e energia; F - dinâmica das transformações químicas; G - 

transformação química e equilíbrio; - H - compostos de carbono; I - relações da química com as tecnologias, a 

sociedade e o meio ambiente; J - energias químicas no cotidiano 

Na pontuação dos objetos de conhecimento relacionados à disciplina de Biologia 

(Figura 7), esta apresenta duas competências (C4 e C8) da Matriz de Referência do Enem 

(BRASIL, 2009) relativas a situações que promovem o contexto das questões. Entre os 

conteúdos mais cobrados, destacam-se os que aludem à identidade dos seres vivos, que 

relaciona assuntos de fisiologia do corpo humano. O menos cobrado diz respeito à origem e 

evolução da vida, E. 
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Figura 7 - Mapeamento dos objetos do conhecimento relacionados à disciplina de Biologia. Legenda: A - 

moléculas, células e tecidos; B - hereditariedade e diversidade da vida; C- identidade dos seres vivos; D - 

ecologia e ciências ambientais; E - origem e evolução da vida; F - qualidade de vida das populações humanas 

Ao analisar quantitativamente as duzentas e vinte e cinco questões da Área de 

Ciências da Natureza do período de 2013 a 2017, observa-se o predomínio de assuntos que 

envolvem a disciplina de Química, perfazendo o total de setenta e oito questões, seguida da 

Física, com setenta e cinco, e da Biologia, com setenta e duas. No entanto, ao comparar as 

Figuras 05, 06 e 07, verifica-se a tendência de determinados assuntos serem mais requisitados 

nos exames do que outros. Esse fato pode influenciar o currículo das escolas em nível 

nacional, uma vez que o Enem é utilizado como ingresso ao Ensino Superior. 

A mudança do currículo do Ensino Médio foi uma das finalidades propostas a partir da 

configuração do Exame de 2009 (BONAMINO e SOUSA, 2012). Este foi dividido por áreas, 

constituído por uma Matriz de Referência baseada em competências e habilidades, além da 

utilização do TRI como instrumento para mensurar o desempenho por questão. Esses fatores 

se tornaram uma ferramenta avaliativa que possibilita o controle do Estado sobre as questões 

curriculares da escola, por meio de indicadores, com o intuito de atuar na estrutura do Ensino 

Médio (CARNEIRO, 2012). Souza e Rosa (2017), ao entrevistarem professores, constataram 

que, além de modificar o currículo, a mudança perpassa pelas alterações nas práticas docentes 

na sala de aula, pela aprendizagem dos estudantes e avaliações formativas utilizadas pelas 

escolas na composição da nota referente às disciplinas. Os autores chamam essas alterações 

de “ranqueamento das escolas”, que representa a média do desempenho dos estudantes no 

Enem (SOUZA e ROSA, 2017).  
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Esse processo se tornou um mecanismo mercantilista, uma vez que enfatiza apenas os 

conteúdos mais cobrados no Enem, desconsiderando assuntos relacionados ao cotidiano do 

estudante. Assim, além do currículo escolar ser modificado, priorizam-se os conteúdos do 

exame. Santos (2011) ressalta que o uso do ranqueamento aniquilou a função reguladora da 

qualidade do ensino no que se refere à aquisição das competências e habilidades no percurso 

da Educação Básica a partir do momento em que as escolas começaram a preparar o aluno 

especificamente para o exame.  Pelo fato de o Ensino Médio finalizar a Educação Básica, 

conforme a lei nº 12.796/13 (BRASIL, 2013), a influência do Enem não atinge apenas o 

currículo escolar, mas também a sociedade. 

No que se refere à aquisição do conhecimento e, principalmente, das competências 

indicadas para a formação de um cidadão, preparando-o para as mudanças da sociedade, é 

necessário verificar como esse processo está sendo conduzido pelo Enem por ser este um 

instrumento que mensura, por meio de um exame, as qualificações desejadas ao final da 

Educação Básica. Neste sentido, a Taxonomia de Bloom Revisada auxilia na organização e no 

controle das competências e habilidades aplicadas nas provas do Enem. 

1.9 Taxonomia de Bloom Revisada 

A análise interpretativa das questões do Enem, entre os anos 2013 e 2017, ocorreu a 

partir da Taxonomia de Bloom Revisada (ANDERSON e KRATHWOHL, 2001) relacionando 

as dimensões do processo cognitivo e do conhecimento (Figura 8). A análise foi realizada com 

base em informações exigidas nas questões na perspectiva do aprendizado (dimensão do 

conhecimento) e da cognição (dimensão do processo cognitivo) (AIRASIAN e MIRANDA, 

2002). 
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Figura 8- Incidências das categorias da dimensão do processo cognitivo (A) e da dimensão do conhecimento (B) 

relativos às questões do Enem de 2013 a 2017 comparando com as habilidades da Área de Ciências da Natureza 

da Matriz do Enem do Enem  

No período analisado, a categoria lembrar, no nível cognitivo, apresentou-se com 

maior incidência em 2013 (40%), com tendência de queda nos anos seguintes. Durante sua 

trajetória, ocorreu um pequeno aumento em 2015 (33%); porém, nos demais anos, 

permaneceu próximo aos 20%. Em contrapartida, na análise da Matriz, apenas 17% se 

encaixaram nessa categoria. Comparando com o resultado das análises das questões, somente 

em 2017 se aproximou da Matriz, diferente do encontrado por Silva e Martins (2014) no que 

se refere a 2013, em que os autores encontraram poucas questões nesse item. Uma 

justificativa para esse resultado contraditório é que o estudo envolveu uma análise 

interpretativa levando em consideração as orientações de Anderson e Krathwohl (2001), 

caracterizando como relevante a recuperação da informação na memória como data e 

definições.  

Na categoria entender, que necessita da interpretação de situações presentes no 

cotidiano por meio dos conteúdos repassados na escola, somente em 2013 se apresentou com 

menor frequência (36%), enquanto que em 2016 chegou a compor 56% da prova. Na Matriz, 

considerando o emprego dos verbos, verificou-se que 39% das habilidades contemplaram essa 

categoria. Segundo orientações do guia de formulação de itens, a situação-problema deve 

abordar contextos que possam ter sido vivenciados e que se aproximam dos currículos 

escolares (INEP, 2003)  

As categorias lembrar e entender corresponderam a 80% das provas no período 

analisado, enquanto na Matriz do Enem apenas 56% das questões fizeram parte dessas 
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categorias. Araújo (2017) classifica as pertencentes à dimensão do processo cognitivo por 

nível de complexidade. Assim, lembrar e entender são consideradas nível básico de cognição, 

o que leva o estudante a fazer uso da recuperação das informações ou a sua utilização numa 

situação. Isso significa que, para solucionar esse tipo de questão, o estudante necessita apenas 

dos conhecimentos básicos do conteúdo. 

 Em seu estudo, Cintra, Junior e De Sousa (2016) focaram as questões de Química. 

Segundo os autores, em 2003, houve uma demanda de 40% nas questões com esse nível de 

complexidade. Pontes Júnior (2015) encontrou resultado semelhante ao analisar, em Educação 

Física, apenas o processo cognitivo. Assim, os contextos presentes nas questões privilegiam 

situações e problemas que estimulam a memorização e a inter-relação entre os conteúdos 

apreendidos na escola com os fenômenos que os envolvem. 

Quando uma avaliação, conforme demonstraram as análises, contempla maior 

demanda das dimensões cognitivas voltadas às habilidades de baixa cognição, apresenta, 

como foco, apenas o acúmulo de informações acadêmicas; em contrapartida, a inserção de 

demandas cognitivas maiores requer o conhecimento anterior e favorece a resolução de 

problemas inéditos (ANDERSON e KRATHWOHL, 2001). A utilização de habilidades que 

estabelece a categoria entender possibilita que os estudantes compreendam os conceitos e, 

assim, possam interpretar situações e construir novas ideias (ZABALA, 1998).  

Quanto à categoria aplicar, ocorreram pequenas oscilações. Nesse caso, para resolver 

as questões, os estudantes precisaram executar exercícios ou solucionar problemas. Em 2013, 

a presença dessa categoria no exame foi de 27%, com queda nos anos seguintes; mas, em 

2017, atingiu 29% (Figura 8A). As questões inclusas envolveram cálculos; havendo, portanto, 

a necessidade de o estudante resgatar a fórmula ou as informações da Matemática para 

resolvê-las. Por outro lado, essa situação exigia pouca reflexão. (ANDERSON e 

KRATHWOHL, 2001).  A categoria em questão tem discrepância quanto à Matriz, pois esta 

dispõe de apenas 10% de habilidades exigidas por aquela.  

No que concerne à categoria criar, esperava-se (em função da estrutura da prova 

relacionada à categoria) que não houvesse nenhuma questão, haja vista a dificuldade de 

realizar a mensuração em avaliação que apresenta apenas questões de múltipla escolha.  Esta 

verifica os processos cognitivos utilizados pelos estudantes para desenvolver uma ideia, um 

produto ou métodos; portanto, o seu nível de abstração é maior. Para isso, seria necessário que 

os alunos adquirissem todas as demais categorias pertencentes a essa dimensão (FERRRAZ e 

BELHOT, 2010). 
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As categorias analisar e avaliar não estiveram presentes nas análises realizadas nas 

questões; porém, na Matriz de Referência, a primeira apareceu com 10%; a segunda, 24%. 

Em trabalhos como os de Cintra, Junior e De Souza (2016) e Silva e Martins (2014) – este de 

Física; aquele, de Química -, em que o tempo amostral foi o ano de 2013, houve a presença de 

ambas. Anderson e Krathwohl (2001) sustentam que as questões que envolvem análise devem 

apresentar uma situação-problema em que os estudantes precisam separar a informação em 

partes relevante e irrelevante, levando-os à utilização de ações, como diferenciar, organizar, 

atribuir ou concluir. A categoria avaliar abarca situações de julgamentos a partir de critérios 

cuja ação é checar ou criticar (FERRRAZ e BELHOT, 2010). Por esse motivo, o resultado 

deste estudo, nessas categorias, não condiz com os acima citados. 

Na dimensão do Conhecimento, Figura 8-B, que envolve a compreensão de como o 

conhecimento sobre determinado assunto é utilizado, foram analisadas as questões e a Matriz 

de Referência da Área de Ciências da Natureza. Nesse sentido, observou-se que as que 

obtiveram maior incidência foram as das categoria Efetiva/Factual, referentes ao 

Conhecimento Básico Disciplinar, e ao Conceitual, que possibilita a inter-relação entre as 

ideias, a conexão entre elas.  

As categorias Efetiva/Factual se fizeram presentes com maior frequência em 2014 

(71,1%) e com menor em 2016 (24,4%). A Matriz as privilegiou em 26,7% no processo do 

conhecimento, correspondendo a detalhes específicos das disciplinas da Área de Ciências da 

Natureza. A categoria Conceitual predominou em 2016 (53,3%); o ano com menor frequência 

foi 2014 (17,8%), enquanto na Matriz obteve 66,7%.  Cintra, Junior e De Sousa (2016), ao 

analisarem as questões da disciplina de Química do Enem, declararam que se repetiu o 

predomínio dessas duas categorias. 

Percebe-se que as questões do Enem têm privilegiado apenas o conhecimento de 

processos específicos da referida disciplina, sendo pouco exigido o interconectado das áreas, 

fazendo-se necessária somente a atividade de memorização. Contudo, a perspectiva da 

Ciência cognitiva sobre a representação do conhecimento é indispensável para desenvolver 

uma lógica do domínio desse desenvolvimento, principalmente de forma contextualizada, por 

meio da qual é possível refletir as experiências sociais (ANDERSON e KRATHWOHL, 

2001). 

A categoria procedural, de acordo com a análise das habilidades da Matriz de 

Referência, correspondeu a 6,7% de questões com essa abordagem. No entanto, verifica-se 

oscilação no seu uso, com tendência ao aumento na comparação de 2014 a 2017. O destaque é 
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para o último, que teve aumento significativo, ou seja, 28,9%. Assim, por apresentar 

características específicas ou como uma determinada disciplina explica um processo, adquiriu 

a característica disciplinar (ANDERSON e KRATHWOHL, 2001). 

1.9.1 Tabela Bidimensional da Taxonomia de Bloom 

As informações obtidas com a análise das duzentas e vinte e cinco questões da Área de 

Ciências da Natureza do Enem de 2013 a 2017 estão dispostas na Tabela 08. Nela, aparece a 

relação estabelecida entre as dimensões do processo cognitivo e do conhecimento. Assim, foi 

possível verificar a ênfase nas categorias intersecção do conceitual com o entender e o 

efetivo/factual, que exige do estudante apenas recordar o conteúdo visto na Educação Básica 

e, em alguns casos, perceber como ocorre a sua inter-relação. Dessa forma, verifica-se a 

tendência das habilidades com níveis cognitivos classificados como básico e intermediário, 

com prevalência do primeiro (ARAÚJO, 2017). 

A relação estabelecida entre o processo cognitivo lembrar e a dimensão do 

efetivo/factual apresentou cento e sete questões - maior quantidade -, prevalecendo a 

mensuração do resgate da memória de termos específicos de determinados conteúdos. Porém, 

Silva e Martins (2014) ao desenvolverem o seu trabalho, constataram que a relação lembrar-

efetivo/factual foi a menos cobrada. A análise envolveu as questões de Física no período de 

2009 a 2013, prevalecendo a intersecção entender-conceitual. O provável motivo dessa 

divergência é a relação das questões com as informações presentes no texto-base para explicar 

os fenômenos físicos ou por não levar em consideração as subcategorias da dimensão do 

conhecimento. O estudo de Cintra, Junior e De Sousa (2016) corrobora os resultados 

apresentados neste estudo ao analisar as questões de Química conforme a Taxonomia de 

Bloom Revisada, em que prevaleceu o lembrar com o efetivo/factual.  

 

Tabela 6- Representação dos resultados obtidos com a análise da Taxonomia Bidimensional de Bloom, 

relacionando o processo Cognitivo com a dimensão do conhecimento nas questões da Área de Ciências da 

Natureza do Enem referentes ao período de 2013 a 2017  

Dimensão 

Conhecimento 

Dimensão Processo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar 

Efetivo/ 

Factual 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● 
 

      
      

 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 

▲▲ 
 

          
 

● ● ● ● 
 

             
       

 

▲▲▲▲▲▲ 

 
 

 

* * * * * * * 
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* * * * * * * * * 

Conceitual   

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

        
 

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲

▲▲▲ 
 

               
         

 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

  

Procedural     

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

     
 

▲▲▲▲▲▲ 
 

          
 

* * * * * * * * * * * * * 
 

● 2013  2014 ▲ 2015  2016 * 2017 

Obs: As categorias analisar, avaliar e criar, pertencentes à dimensão do processo cognitivo, foram ocultadas por 

não apresentarem nenhuma questão relacionada, assim como a categoria Metacognitivo da dimensão do 

conhecimento. 

 A relação entre as categorias entender e conceitual foi a mais privilegiada das 

intersecções da tabela bidimensional, pois apresentou a maior quantidade de questões 

classificadas (Tabela 6). Essa conexão permite ao estudante compreender as informações 

obtidas com a interconexão entre os assuntos, levando-o a aprender o conceito de forma a 

transferir o conhecimento. Já o vínculo entre entender e efetivo/factual é mais simples, pois 

envolve o entendimento entre o conhecimento específico e a sua aplicação em questão com a 

característica disciplinar. Congruente a este trabalho, nos estudos de Silva e Martins (2014) e 

Trevisan e Amaral (2016), prevaleceu a relação entre o entender-conceitual na análise 

realizada nas questões de Física e Matemática. 

A relação encontrada, no período analisado, entre o procedural e o aplicar (Tabela 6), o 

total foi de quarenta e cinco questões. Essa relação expôs a necessidade do uso de fórmulas 

para aplicar o conceito e o procedimento a ser utilizado na solução de problemas. As questões 

que se enquadram nessa intersecção correspondem ao nível mais básico entre as duas 

categorias, com aplicação de dados específicos dos conteúdos para a resolução dos exercícios 

ou fórmulas. Segundo Martins (2019), as questões classificadas nesse grupo se apresentam 

como uma abordagem mecânica em que estudante precisa desenvolver o cálculo presente no 

contexto do enunciado. 

Neste estudo, a interconexão entre o procedural e o aplicar se apresentou em menor 

quantidade. No entanto, Cintra, Junior e De Sousa (2016), Trevisan e Amaral (2016) e Silva e 

Martins (2014), que analisaram respectivamente questões de Química, Matemática e Física, 
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encontraram uma maior demanda. Provavelmente, essa divergência tenha ocorrido por terem 

sido analisadas questões específicas das respectivas disciplinas. 

         No período analisado, a tendência foi por questões de baixa habilidade cognitiva (Tabela 

2 p. 34), prevalecendo, entre as categorias do processo cognitivo, o lembrar e o entender, com 

o envolvimento do conteúdo referente ao efetivo/factual e conceitual e, inclusive, ao 

aplicar/procedural. Ambas as categorias se enquadram nas habilidades de baixo e 

intermediário nível cognitivo, pois privilegiam apenas a recuperação ou a compreensão dos 

conteúdos e a resolução de exercícios com a simples aplicação do conhecimento (ARAÚJO, 

2017). Dessa forma, o exame, ao seguir tais moldes, favoreceu a memorização ao invés de 

estimular a reflexão ou a aplicação dos conceitos para a resolução dos problemas. 

Ao analisar as habilidades da Matriz de Referência do Enem de 2009 quanto à 

Taxonomia de Bloom Revisada, verifica-se que esta privilegiou o processo cognitivo 

entender. Em relação à dimensão do conhecimento, que leva em consideração o modo como 

ensinar, prevaleceu o conceitual (Tabela 7). Marcelino e Recena (2012) ressaltam que, ao se 

pensar em currículo, as habilidades propostas são pautadas em processos que requerem dos 

estudantes apenas o conceito aplicado em situações do cotidiano, não havendo, portanto, a 

exploração da aprendizagem para a resolução de problemas como se exige de um currículo 

voltado à prática de competências e habilidades.  

 

Tabela 7 - Distribuição da análise da Taxonomia de Bloom Revisada aplicada às trinta habilidades da Matriz de 

Referência das Ciências da Natureza e suas Tecnologias do Enem 2009 

Dimensão 

Conhecimento 

Dimensão Processo Cognitivo 

Lembrar Entender Aplicar Analisar Avaliar Criar 

Efetivo/factual 7     1   

Conceitual   11   3 6   

Procedural    2       

Metacognitivo           

 

 A Tabela acima demonstra que o exame focou apenas os processos cognitivos, com 

situações priorizando somente o conhecimento propedêutico, distanciando-se de situações- 

problema que analisam o mercado de trabalho e o exercício pleno para a cidadania. Oliveira, 

Pontes e Marques (2016) reforçam essa ideia ao afirmarem que a estrutura de uma avaliação 

baseada no processo de aprendizagem por competência estabelece uma relação entre a 

distinção dos fatos com o conteúdo e analisa como o estudante combina esses mecanismos 
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para a resolução do problema. Dessa forma, verifica-se o ensino em sua dimensão mais 

ampla; porém, quando visa somente ao cognitivo, dificulta esse processo. 

Ao se comparar os resultados obtidos por meio das análises das questões com a Matriz 

de Referência do Enem, constata-se a discrepância entre os dois quanto à cobrança das 

habilidades de baixa e alta cognição. Nas avaliações, percebe-se o predomínio das questões 

com baixa cognição (Lembrar, Entender e Aplicar), assim como as habilidades que constam 

na Matriz. Em relação às categorias avaliar e analisar, elas se incluem apenas na Matriz; nas 

questões, não aparecem. Estas, por sua vez, representam habilidades de alta cognição. Porém, 

é necessário atentar se a categoria do processo cognitivo avaliar está presente na Matriz; pois, 

nesse caso, volta-se para o processo de comparação entre um produto ou processo e outro, não 

exigindo que o estudante o critique. Esse fato induz o cidadão, na Área de Ciências da 

Natureza, a meramente usar as leis e os conceitos das disciplinas de Biologia, Física e 

Química, o que o torna apenas um detector desses processos na realidade do seu cotidiano. 

As questões presentes nas categorias com maior demanda cognitiva (criar e 

metacognitivo) exigem que o estudante argumente, analise e discorra sobre a situação-

problema, sendo que o metacognitivo investiga que tipo de estratégia deve ser utilizado para 

solucioná-la. No entanto, o formato das questões com respostas únicas não favorece a 

presença dessas categorias no exame, permeando apenas os níveis lembrar, entender e aplicar. 

Assim, este estudo corrobora os resultados de Marcelino e Recena (2012), os quais sustentam 

que o Enem pouco tem contribuído para as mudanças nas práticas pedagógicas, reiterando o 

método conteudista de ensino. 

Segundo os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (2002), a Área de Ciências da 

Natureza possibilita a construção de níveis cognitivos que beneficiam as abstrações tanto no 

sentido prático como conceitual. Porém, o que se percebe é que o uso dos conhecimentos, 

como os da Física e Química, prendem-se a meras fórmulas matemáticas e à mecanização de 

sua aplicação, o que não facilita a compreensão de uma situação-problema. Já em outros 

momentos, privilegia o aspecto teórico, impedindo a abstração. Dessa forma, as avaliações 

necessitam estabelecer relação entre o conteúdo compreendido (conceitos e procedimentos) 

com a aplicação das informações na resolução de problemas presentes no cotidiano, sem 

desconsiderar as habilidades que envolvem a reflexão sobre como analisar, generalizar e 

inferir. 

Além da análise das dimensões utilizadas nas questões do Enem, a contextualização e 

a interdisciplinaridade são princípios condutores da organização curricular necessários ao 
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alcance das competências e habilidades relacionadas com o conhecimento científico e 

tecnológico (BRASIL, 2002).  A contextualização possibilita a criação de vínculos entre os 

conteúdos trabalhados em sala de aula com o contexto dos estudantes e, com isso, favorece a 

compreensão e a aplicação dos fenômenos das disciplinas de Biologia, Física e Química.  Por 

sua vez, a interdisciplinaridade viabiliza a inter-relação dos fenômenos, conceitos e processos 

para a construção de um conhecimento mais abstrato (BRASIL, 2006). Porém, o que se 

percebe, a partir das análises das questões, que não há enfoque interdisciplinar, mas sim o 

pluridisciplinar. 

1.9.2 Matriz de Referência do Enem à luz da Taxonomia de Bloom Revisada 

Os verbos presentes nas competências e habilidades da Matriz de Referência apontam 

a ação necessária à aquisição do processo cognitivo, e os substantivos indicam o processo do 

conhecimento e os critérios precisos para a análise da Taxonomia de Bloom Revisada (Tabela 

6).  A importância da Matriz de Referência está relacionada à necessidade de um guia para a 

construção das questões que compõem o exame. Portanto, cada área apresenta as 

competências e habilidades específicas, com verbos iniciados no infinitivo, objetivando a 

mensuração do domínio cognitivo que os concorrentes alcançaram ao final da Educação 

Básica (RIBEIRO, 2016). 

 

Tabela 8 – Resultado da análise baseado nas dimensões da Taxonomia de Bloom Revisada das competências da 

Área de Ciências da Natureza pertencentes à Matriz de Referência do Enem. Para isso, consideraram-se os 

verbos empregados no infinitivo e gerúndio, destacados em negrito, que representam o processo cognitivo; e o 

substantivo da oração, em itálico, a dimensão do conhecimento 

Competências 
Dimensão do 

Processo Cognitivo 

Dimensão do 

Conhecimento 

C1 - Compreender as Ciências Naturais e as Tecnologias a 

elas associadas como construções humanas, percebendo 

seus papéis nos processos de produção e no 

desenvolvimento econômico e social da humanidade. 

Entender Conceito 

C2 - Identificar a presença e aplicar as tecnologias 

associadas às Ciências Naturais em diferentes contextos.  
Lembrar Procedimental 

C3 - Associar intervenções que resultam em degradação ou 

conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a 

instrumentos ou ações científico-tecnológicas. 

Entender Procedimental 

C4 - Compreender interações entre organismos e ambiente, 

em particular aquelas relacionadas à saúde humana, 

relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais 

e características individuais. 

Entender 
Conceito 

Procedimental 
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C5 - Entender métodos e procedimentos próprios das 

Ciências Naturais e aplicá-los em diferentes contextos. 

Entender 

 
Procedimental 

C6 - Apropriar-se de conhecimentos da Física para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar 

intervenções científico-tecnológicas. 

Entender 

Entender 

Avaliar 

Analisar 

Conceito 

Procedimental 

C7 - Apropriar-se de conhecimentos da Química para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar 

intervenções científico-tecnológicas.  

Entender 

Entender 

Avaliar 

Analisar 

Conceito 

Procedimental 

C8 - Apropriar-se de conhecimentos da biologia para, em 

situações problema, interpretar, avaliar ou planejar 

intervenções científico-tecnológicas. 

Entender 

Entender 

Avaliar 

Analisar 

Conceito 

Procedimental 

 

  Na Tabela acima, verifica-se que, entre as competências, o processo cognitivo mais 

exigido foi o entender, que visa à compreensão dos fenômenos; e a dimensão do 

conhecimento foi o procedimental à aplicação das informações para a solução de problemas. 

Rabelo (2013) assevera que a competência, na perspectiva da avaliação, deve privilegiar 

situações vivenciadas pelos estudantes para aferir se adquiriram as competências cognitivas 

abarcadas na Matriz. Marcelino e Recena (2012), ao analisarem as competências e habilidades 

envolvendo a disciplina de Química, frisaram haver a valorização do relembrar, levando à 

memorização dos conteúdos vistos na Educação Básica, como por exemplo, as fórmulas para 

a resolução de um problema. Esse fato contraria o pressuposto de que as competências se 

relacionam com a prática (PERRENOUD, 2004). 

Segundo Pessoa (2015), a Taxonomia de Bloom complementa e auxilia na 

compreensão dos fatores relacionados ao processo cognitivo e do conhecimento exigidos dos 

estudantes e presentes na estrutura da prova (texto-base, enunciado e questão). Assim como o 

TRI, ambos necessitam da relação com a habilidade; no entanto, o TRI estabelece uma 

métrica voltada à mensuração na escolha de determinada alternativa como demonstra a 

classificação da questão. O resultado está descrito no tópico Taxonomia de Bloom Revisada 

no item 3.2. 

Pontua-se, a partir da análise interpretativa das oito competências e das trinta 

habilidades (Tabela 9), a relação entre as dimensões do processo cognitivo e do conhecimento 

em relação aos cinco eixos que permeiam o Enem e que envolvem todas as áreas.  Ao 

estabelecer tais eixos, percebe-se que a Matriz do Enem apresenta uma estrutura voltada à 

leitura e à compreensão dos fenômenos presentes no cotidiano dos estudantes. Estes precisam 

solucionar problemas ou construir argumentos que envolvem, no caso da Área de Ciências da 
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Natureza, o corpo humano, o meio ambiente, a tecnologia no meio social, uma vez que não há 

nenhuma habilidade que se encaixa no eixo elaboração de propostas. Araújo (2017) expõe que 

toda a estrutura das provas do exame, denominada “arquicompetência”7, privilegia a leitura, 

fato que não se restringe à Área de Linguagem, pois é necessário que os alunos sejam 

competentes em sua ação de ler   e compreender, que são os principais requisitos avaliados. 

Nesse seguimento, são apresentados os resultados do levantamento sobre a incidência 

dos assuntos relacionados aos objetos do conhecimento das disciplinas pertencentes à Área de 

Ciências da Natureza, embora este não seja o objetivo deste estudo, que é realizado apenas 

para auxiliar na análise do contexto das questões, apresentada no item 3.3. Esta foi efetuada 

de forma disciplinar pelo fato de a orientação contida na Matriz de Referência do Enem  

(BRASIL, 2009) estar dividida em conteúdos específicos de acordo com cada disciplina 

pertencente à respectiva Área, assim como as demais. Na pesquisa de Stadler e Hussein 

(2017), o resultado da análise das questões de 2009 a 2014, na Área de Ciências da Natureza, 

reforça os dados encontrados neste estudo, isto é, com a prevalência de informações utilizadas 

nos contextos das questões de forma disciplinar.  

 

Tabela 9 – Distribuição conforme análise interpretativa das competências e habilidades em relação aos eixos 

cognitivos comuns a todas as Áreas da Matriz de Referência do Enem (BRASIL, 2009) 

Competências 

Dominar 

linguagens 

(DL) 

Compreender 

fenômenos 

(CF) 

Enfrentar 

situações-

problema (SP) 

Construir 

argumentação 

(CA) 

Elaborar 

propostas 

(EP) 

C1 H1 H4 H2 H3 ⸻⸻⸻ 

C2 H5 H6 H7 ⸻⸻⸻ ⸻⸻⸻ 

C3 H8 H9; H11 H10; H12 ⸻⸻⸻ ⸻⸻⸻ 

C4 H14 H13; H16 H15 ⸻⸻⸻ ⸻⸻⸻ 

C5 H17 ⸻⸻⸻ H18 H19 ⸻⸻⸻ 

C6 H20 H22 H21 H23 ⸻⸻⸻ 

C7 H25 H24 H26 H27 ⸻⸻⸻ 

C8 ⸻⸻⸻ H28; H29 ⸻⸻⸻ H30 ⸻⸻⸻ 

 

Com a análise realizada até este momento, percebe-se que o Enem, no período 

analisado, assumiu uma característica disciplinar, tornando-se um exame semelhante ao 

vestibular, isto é, mediante a cobrança de baixas habilidades cognitivas. 

                                                 

 

7 Corresponde à competência leitura, pois o seu desenvolvimento compreende aprendizagens que envolvem 

todas as áreas do conhecimento, não exclusivamente a da Língua Portuguesa (ARAÚJO, 2017). 
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1.10 Contextualização e Pluridisciplinaridade 

A contextualização ganhou destaque na área educacional com o surgimento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), destinados também à área 

sociocultural, fato que possibilita a interpretação e a intervenção da Ciência e da Tecnologia 

de forma sistemática e prática. A proposta do Enem também faz uso desse recurso para 

analisar as relações que os estudantes estabelecem entre os conteúdos vistos no decorrer da 

Educação Básica com as situações já vivenciadas ou que poderão ocorrer, apresentando-se 

como influenciador da reforma do Ensino Médio (INEP, 2005). 

Analisando-se os enunciados e o texto-base das setenta e uma questões envolvendo a 

disciplina de Biologia da Área de Ciências da Natureza (Figura 9) relacionadas às categorias 

resultantes da análise interpretativa, constata-se a predominância das questões caracterizadas 

como exercícios (58%). A segunda com maior ascendência foi a categoria cotidiano (18%), 

seguida pela científica (18%). Questões tecnológicas foram as que se apresentaram com 

menor relevância (6%). 

 

 

Figura 9 - Distribuição das categorias atribuídas por meio da análise das questões do Enem de 2013 a 2017 

Como a estrutura da prova do Enem é a leitura, o contexto é primordial para 

estabelecer a compreensão da situação. No entanto, a abordagem de exercícios privilegia a 

memória das informações que foram estudadas no percurso da Educação Básica. Neste 

exercício

58%científico

18%

cotidiano

18%

tecnologico

6%

Categorias do Contexto
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sentido, vai de encontro ao que se espera de um exame voltado à competência e habilidades, 

uma vez que se destina a mensurar os saberes mobilizados pelo estudante ao responder uma 

determinada questão (INEP, 2005). 

Ao estabelecer a comparação das análises interpretativas das questões do Enem de 

Biologia (Figura 10), verifica-se que a característica de exercício prevaleceu em todos os 

anos.  No entanto, houve queda significativa entre os anos de 2014 e 2015, mas, em 2017, 

voltou a ficar acima dos 50%, como pode ser observado na Figura 9.  O destaque do contexto 

exercício em relação aos demais oscilou entre 46% (2016) e 69% (2014).  

Conforme o PCNEM, essas questões, ao privilegiarem a aplicação de conceitos e 

técnicas para cálculos, estimulam apenas a repetição, de forma mecânica, impossibilitando 

que o estudante use o conhecimento em situações diferentes ou de forma mais complexas. 

Kleinke (2017) ressalta que esse tipo de questão se assemelha aos exercícios encontrados nos 

livros didáticos e nas apostilas de cursinhos preparatórios, necessitando de uma leitura atenta 

para o enunciado e as alternativas. Normalmente, o texto-base traz pouca ou nenhuma 

informação relevante para a resolução da questão. 

 

 

Figura 10 – Comparativo entre as categorias analisadas quanto à contextualização das questões de Biologia do 

Enem de 2013 a 2017 
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O contexto tecnológico obteve a menor aplicação nas questões do Enem referentes à 

Biologia (Figura 10). Em 2014 e 2016, nenhuma questão foi classificada nesse contexto. Nos 

anos de 2013 e 2015, a porcentagem foi de 7% e 6%, respectivamente; já em 2017, alcançou 

14%. Verifica-se, na análise das questões, que os contextos tecnológicos estão relacionados à 

produção de substâncias a partir de material biológico, como o uso de produtos comestíveis, 

marcadores biológicos e nanotecnologia para aumentar a produtividade das plantas. 

 Os contextos científicos e cotidianos são os que mais oscilaram no período analisado. 

A categoria cotidiana apresentou uma tendência de crescimento entre os anos 2013 a 2016. O 

início foi de 7%, chegando ao patamar de 38% em 2017, seguido de uma queda significativa 

com percentual de 14% (Figura 10). Os assuntos mais abordados estão relacionados ao corpo 

humano e à ecologia. De acordo com Hernandes e Martins (2013), esse tipo de questão não 

privilegia a memorização e está mais relacionada com situações do cotidiano, em que o texto-

base contém informações importantes à resolução.  

Os assuntos relacionados à categoria científica se mantiveram no mesmo nível; o mais 

alto ocorreu em 2015, com 25%, conforme demonstra a Figura 10. No que concerne ao 

contexto científico, as questões envolveram a descrição de experimentos, por exemplo, a 

manipulação de plantas transgênicas e genética, ou a explicação de fenômenos biológicos que 

acontecem com os seres vivos, como o processo de branqueamento dos corais e as 

consequências no corpo com a altitude. 

O contexto das questões possibilita ao discente a conexão entre a dimensão do 

conhecimento, presente nas habilidades e competências da Matriz de Referência do Enem, 

com o componente curricular da Educação Básica, delineando um paralelo para a prática 

docente. Em vista disso, a orientação dos PCN+ é que as estratégias de ensino adotadas pelos 

docentes oportunizem aos estudantes a compreensão dos fenômenos para que se posicionem 

mediante os problemas do convívio social e cultural. Com o intuito de aferir o desempenho 

dos alunos, sugere-se que as questões que compõem as avaliações externas sejam 

direcionadas nesse sentido e que os resultados possam servir para traçar medidas públicas de 

melhoria do ensino (BRASIL, 2002). No entanto, Quinalia (2013) reforça que o exame 

proporciona a formação de ranking e que força a modificação da prática pedagógica nas 

escolas. 

A partir da análise deste estudo, observou-se que as questões se caracterizaram como 

pluridisciplinares, haja vista que as informações se apresentaram de forma a cooperar com as 

disciplinas da Área de Ciências da Natureza. Essa interação promoveu apenas a articulação, 
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sem a sobreposição dos conhecimentos disciplinares, o que tornou o ensino linear, começando 

por uma base concreta e caminhando para o abstrato (AUGUSTO, CALDEIRA, et al., 2004). 

No resultado sobre abordagem pluridisciplinar das questões no período analisado, 

destacou-se o ano de 2017, que apresentou o maior quantitativo 14% (Figura 11); no entanto, 

prevaleceu a característica disciplinar em todos os anos.  Costa (2016), ao analisar as questões 

de Química do Enem, utilizou a denominação interdisciplinar heterogênea para a mesma 

categoria que esteve presente em pequena quantidade. Esse fato reforça que o exame 

privilegiou questões com informações de uma única disciplina, distanciando-se das situações-

problema do cotidiano e da proposta de uma avalição sobre competências e habilidades.  

 

 

Figura 11 - Análise da pluridisciplinaridade em relação às questões de Biologia presentes no texto-base e nos 

enunciados da prova do Enem de 2013 a 2017 

A pluridisciplinaridade, que busca a interação entre as disciplinas, não foi privilegiada 

no período analisado. No entanto, é necessário compreender como os conhecimentos da 

disciplina de Biologia interagem com os das demais áreas de que o exame é composto (Tabela 

10). 

 

Tabela 10 – Articulações da Biologia com as disciplinas presentes no currículo escolar distribuídas no período de 

2013 a 2017 
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2015 
Biologia Matemática 1 

Biologia Física 1 

2017 
Biologia Química 1 

Biologia Física 1 

 

A Tabela cima evidencia que a Biologia, como Área de Ciência da Natureza, interage 

com a Química e a Física, perfazendo um total de duas questões cada. Dos contextos que 

envolveram a Química, os mais abordados foram desequilíbrio ecológico e estrutura 

molecular; e o de Física, a formação da imagem e de cores pelo olho humano. Quanto às 

disciplinas de outras áreas, a Matemática fez o uso de gráficos para demonstrar os resultados; 

e a Geografia, dos biomas. 

Oliveira (2016) afirma que a relação entre as disciplinas ocorre em torno de um tema 

central; porém, cada uma apresenta habilidades e competências específicas, fato que promove 

pouca alteração na atuação disciplinar. No entanto, a área científica expõe essas relações com 

objetivos múltiplos, o que facilita a cooperação em torno das informações. Nesse sentido, 

pode-se afirmar que, no Enem, não tem havido interdisciplinaridade, mas sim 

pluridisciplinaridade. 

A utilização dos resultados do Enem, como política de avaliação pública, demonstra as 

possíveis desigualdades e falhas nos currículos. Assunção e Almeida (2017) destacam a 

importância dos programas governamentais, como o Programa Universidade para Todos 

(Prouni), que possibilitou a expansão de discentes em Intuições de Ensino Superior, 

principalmente os de classes sociais menos privilegiadas, além de ser utilizado como um 

instrumento para diagnosticar a falta de recursos nas regiões brasileiras a partir do 

desempenho dos estudantes.  

Santos, Souza e Silva (2018), em seu trabalho sobre a influência das questões do Enem 

em relação à disciplina de História, enfatizam que, desde a reestruturação de 2009, o papel do 

exame é atuar como um modulador do currículo escolar, aproximando-se da abordagem 

contextual e distanciando-se do modelo conteudista. Todavia, aferiram uma grande quantidade 

de práticas pedagógicas e interpretações sobre a estrutura do exame e a sua inegável 

existência no cotidiano docente. Ao contribuírem com essa retórica, Santos e Cortelazzo 

(2013) reiteram que os professores podem vislumbrar as questões como um instrumento que 

auxilia na contextualização e na integração dos conhecimentos, principalmente no Ensino de 

Ciências. 
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Após a análise da Matriz de Referência e das questões, evidenciou-se que o Enem vem 

se caracterizando como reformador curricular do Ensino Médio desde o momento em que 

assumiu o papel de classificar e selecionar estudantes para o Ensino Superior. Assim, a 

característica voltada à aquisição de competências e habilidades, seu foco passou a ser a 

função propedêutica e não para a vida. Isso se torna perceptível no exame dos resultados 

obtidos pela Taxonomia de Bloom Revisada, direcionado à compreensão dos fenômenos e 

aplicação da Área de Ciências da Natureza, complementada pelo contexto abordado nas 

questões ou itens das provas. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados obtidos no percurso desta investigação, verificou-se que o 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde a sua reformulação, em 2009, e 

principalmente no período analisado - 2013 a 2017 -  tem adotado uma postura que privilegia 

a memorização dos conteúdos do Ensino Médio. Outro fato é a apresentação de uma lista 

ampla de conteúdos referentes às disciplinas e a cobrança de apenas algumas. Na faixa desses 

cinco anos, diversos assuntos não foram contemplados em nenhuma edição das provas 

analisadas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

A análise das competências e habilidades da Matriz de Referência do Enem na Área de 

Ciências da Natureza, por intermédio dos dados do próprio INEP, comprova a existência de 

privilégios a determinadas competências. De fato, a seleção de algumas competências foi 

maior do que outras, como é o caso da C7, que totalizou trinta e oito questões enquanto a C8, 

apenas dezesseis. Ambas correspondem, respectivamente, às disciplinas de Química e 

Biologia. Apesar de o exame ser dividido por área de conhecimento, não tem havido 

orientação do INEP quanto à quantidade de questões por disciplina, mesmo porque o exame 

tem característica pluridisciplinar, fato que exigiria uma maior interação entre elas. Por outro 

lado, constatou-se a presença da característica disciplinar nas provas. 

A tendência se repetiu na distribuição das trinta habilidades, ou seja, prevaleceram as 

que apresentaram característica disciplinar.  Assim, foram privilegiadas as H1 (Física), a H18 

(pluridisciplinar) e a H24 (Química), cada uma com doze questões. Porém, apesar de sua 

característica pluridisciplinar, H18 proporcionou assuntos pertinentes à Química e à Física.  

Em efeito, este estudo evidenciou o distanciamento da proposta inicial de 1998, composta por 

questões interdisciplinares, da estabelecida a partir de 2009. Esta introduziu o relacionamento 

das informações dentro da Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. 

Com base na análise da Taxonomia de Bloom Revisada, a maioria das habilidades se 

apresentou no nível cognitivo do entender. Esse fato é evidenciado na análise bidimensional, 

que considera o processo cognitivo e o conhecimento necessários à composição da questão, 

sobressaindo-se a interação entre o entender e o conceitual, indicando a presença do nível 

cognitivo baixo como sustenta Araújo (2017).  
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No tocante aos cinco eixos, utilizados pelo Enem para avaliar os estudantes, este 

estudo concluiu que a Área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias esteve voltada à 

compreensão dos fenômenos físicos, químicos e biológicos e ao domínio da linguagem 

científica. Essa afirmação se justifica uma vez que a maioria das questões envolveu a 

identificação ou reconhecimento dos conceitos ou o seu uso presente nas questões. Em outras 

palavras, prevaleceu o eixo relacionado à compreensão dos fenômenos. 

É necessário acrescentar que a interdisciplinaridade foi o eixo que, com a 

reformulação do ano de 2009, deixou de ser cobrado, e sua função passou a ser apenas a de 

informar sobre o assunto tratado no contexto. Portanto, o termo utilizado no presente estudo é 

pluridisciplinaridade, mas mesmo assim pouco aplicado às questões do exame, perfazendo 

uma média de 9,4%, enquanto as da Área da Biologia foram de 90,6%. 

Com relação ao contexto abordado pelas questões relativas à disciplina de Biologia, no 

período analisado, o Enem favoreceu as enquadradas na categoria exercício, cuja média foi de 

58%, estimulando a memorização dos conceitos biológicos e não a sua aplicação ou a 

resolução de problemas. Assim, distanciou-se do princípio de formar um cidadão crítico e 

qualificado para o trabalho, que é a base legal da LDB, dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais e da própria Constituição Federal no seu artigo 205. 

Como citado anteriormente, a característica disciplinar se fez presente no exame no 

período analisado. Quanto aos conteúdos, favoreceram-se os de Biologia, Química e Física, 

que apareceram em todas as edições, em detrimento se outras, que nunca foram contempladas. 

O fato corrobora que, por intermédio do Enem, a esfera governamental tem privilegiado a 

reformulação do currículo escolar para o ensino. Portanto, evidenciou-se a influência do 

exame na prática pedagógica, principalmente do Ensino Médio.  

Durante a pesquisa, surgiram novos questionamentos sobre as avaliações externas, 

principalmente no que diz respeito ao Enem em relação às práticas pedagógicas dos docentes, 

tais como: É possível afirmar que um currículo que frisa uma carga horária maior das 

disciplinas proporcionaria aos estudantes um desempenho melhor no Enem? Ou, ao contrário, 

seria a postura ou o uso da diversidade de recursos metodológicos que os professores 

utilizam?  Seria o interesse dos estudantes o ponto crucial para atender às demandas 

solicitadas pelo exame? Em vez de as avaliações, não seria a implementação de um currículo 

igualitário uma maneira de realizar as mudanças?  Espera-se que essas indagações introduzam 

novas pesquisas, uma vez que o campo da política de avaliação no Brasil é uma área que 

sensibiliza a prática docente e necessita se adequar ao campo educacional. 
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Por fim, por meio desta pesquisa, concluiu-se que, na Área de Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias, o Enem necessita de uma reformulação, principalmente no que se refere à 

cobrança de processos cognitivos e do conhecimento, o que tornaria possível alcançar o nível 

intermediário, condizendo, assim, com a proposta do ensino por competência. Como 

justificativa, salienta-se que grande parte das questões analisadas abrangeu apenas a 

compreensão dos fenômenos ou a simples aplicação das fórmulas na resolução de problemas, 

aproximando-se, dessa forma, mais dos documentos norteadores, principalmente no Ensino de 

Ciências. Por conseguinte, o exame tem sido usado como mecanismo de entrada ao Ensino 

Superior; em outras palavras, visado apenas à meritocracia cognitiva, sem estimular a 

formação do cidadão crítico, ignorando, dessa forma, o histórico social dos estudantes. 
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ANEXO 

Questões das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) referente ao caderno 

azul da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias de 2013 a 2017. 
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Questões do ano de 2013 

 

46-Músculos artificiais são dispositivos feitos com plásticos inteligentes que respondem a 

uma corrente elétrica com um movimento mecânico. A oxidação e redução de um polímero 

condutor criam cargas positivas e/ou negativas no material, que são compensadas com a 

inserção ou expulsão de cátions ou ânions. Por exemplo, na figura os filmes escuros são de 

polipirrol e o filme branco é de um eletrólito polimérico contendo um sal inorgânico. Quando 

o polipirrol sofre oxidação, há a inserção de ânions para compensar a carga positiva no 

polímero e o filme se expande. Na outra face do dispositivo o filme de polipirrol sofre 

redução, expulsando ânions, e o filme se contrai. Pela montagem, em sanduíche, o sistema 

todo se movimenta de forma harmônica, conforme mostrado na figura. 

 
 

 A camada central de eletrólito polimérico é importante porque 

a) absorve a irradiação de partículas carregadas, emitidas pelo aquecimento elétrico dos filmes 

de polipirrol.  

b) permite a difusão dos íons promovida pela aplicação de diferença de potencial, fechando o 

circuito elétrico. 

c) mantém um gradiente térmico no material para promover a dilatação/contração térmica de 

cada filme de polipirrol. 

d) permite a condução de elétrons livres, promovida pela aplicação de diferença de potencial, 

gerando corrente elétrica. 

e) promove a polarização das moléculas poliméricas, o que resulta no movimento gerado pela 

aplicação de diferença de potencial. 

 

47-O brasileiro consome em média 500 miligramas de cálcio por dia, quando a quantidade 

recomendada é o dobro. Uma alimentação balanceada é a melhor decisão para evitar 

problemas no futuro, como a osteoporose, uma doença que atinge os ossos. Ela se caracteriza 

pela diminuição substancial de massa óssea, tornando os ossos frágeis e mais suscetíveis a 

fraturas. 
Disponível em: www.anvisa.gov.br. Acesso em 1 ago. 2012. (adaptado.) 

Considerando-se o valor de 6 x 1023 mol–1 para a constante de Avogadro e a massa molar do 

cálcio igual a 40 g/mol, qual a quantidade mínima diária de átomos de cálcio a ser ingerida 

para que uma pessoa supra suas necessidades? 

a) 7,5 x 1021 

b) 1,5 x 1022 
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c) 7,5 x 1023 

d) 1,5 x 1025  

e) 4,8 x 1025 

 

48-Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra 

de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as 

garrafas, foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada incandescente. Em seguida 

a lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das 

garrafas: a) enquanto a lâmpada permaneceu acesa e b) após a lâmpada ser desligada e 

atingirem equilíbrio térmico com o ambiente 

 

 
 

A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à da branca, durante todo 

experimento, foi 

a) igual no aquecimento e igual no resfriamento  

b) maior no aquecimento e igual no resfriamento.  

c) menor no aquecimento e igual no resfriamento.  

d) maior no aquecimento e menor no resfriamento.  

e) maior no aquecimento e maior no resfriamento. 

 

49-Glicose marcada com nuclídeos de carbono-11 é utilizada na medicina para se obter 

imagens tridimensionais do cérebro, por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A 

desintegração do carbono-11 gera um pósitron, com tempo de meia-vida de 20,4 min, de 

acordo com a equação da reação nuclear: 

 
A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma 

imagem de tomografia é de cinco meias-vidas. 

Considerando que o medicamento contém 1,00 g do carbono-11, a massa, em miligramas, do 

nuclídeo restante, após a aquisição da imagem, é mais próxima de  

a) 0,200. 

b) 0,969. 

c) 9,80. 

d) 31,3. 

e) 200. 

 

50-Milhares de pessoas estavam morrendo de varíola humana no final do século XVIII. Em 

1796, o médico Edward Jenner (1749-1823) inoculou em um menino de 8 anos o pus extraído 

de feridas de vacas contaminadas com o vírus da varíola bovina, que causa uma doença 

branda em humanos. O garoto contraiu uma infecção benigna e, dez dias depois, estava 
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recuperado. Meses depois, Jenner inoculou, no mesmo menino, o pus varioloso humano, que 

causava muitas mortes. O menino não adoeceu. 
Disponível em: www.bbc.co.uk. Acesso em: 5 dez. 2012 (adaptado). 

Considerando o resultado do experimento, qual a contribuição desse médico para a saúde 

humana? 

a) A prevenção de diversas doenças infectocontagiosas em todo o mundo. 

b) A compreensão de que vírus podem se multiplicar em matéria orgânica. 

c) O tratamento para muitas enfermidades que acometem milhões de pessoas. 

d) O estabelecimento da ética na utilização de crianças em modelos experimentais. 

e) A explicação de que alguns vírus de animais podem ser transmitidos para os humanos. 

 

51-Química Verde pode ser definida como a criação, o desenvolvimento e a aplicação de 

produtos e processos químicos para reduzir ou eliminar o uso e a geração de substâncias 

nocivas à saúde humana e ao ambiente. Sabe-se que algumas fontes energéticas desenvolvidas 

pelo homem exercem, ou tem potencial para exercer, em algum nível, impactos ambientais 

negativos. 
CORREA. A. G.; ZUIN, V. G. (Orgs.). Química Verde: 

fundamentos e aplicações. São Carlos. EduFSCar, 2009. 

 À luz da Química Verde, métodos devem ser desenvolvidos para eliminar ou reduzir a 

poluição do ar causada especialmente pelas 

a) hidrelétricas. 

b) termelétricas. 

c) usinas geotérmicas. 

d) fontes de energia solar. 

e) fontes de energia eólica. 

 

52-Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos 

cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O 

procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas 

comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle.  

 A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de 

a) terem fases opostas. 

b) serem ambas audíveis. 

c) terem intensidades inversas. 

d) serem de mesma amplitude. 

e) terem frequências próximas. 

 

53-As serpentes que habitam regiões de seca podem ficar em jejum por um longo período de 

tempo devido à escassez de alimento. Assim, a sobrevivência desses predadores está 

relacionada ao aproveitamento máximo dos nutrientes obtidos com a presa capturada. De 

acordo com essa situação, essas serpentes apresentam alterações morfológicas e fisiológicas, 

como a aumento das vilosidades intestinais e a intensificação da irrigação sanguínea na 

porção interna dessas estruturas.  

 A função do aumento das vilosidades intestinais para essas serpentes é maximizar o(a) 

a) comprimento do trato gastrointestinal para caber mais alimento. 

b) área de contato com o conteúdo intestinal para absorção dos nutrientes. 

c) liberação de calor via irrigação sanguínea para controle térmico do sistema digestório. 

d) secreção de enzimas digestivas para aumentar a degradação proteica no estômago. 

e) processo de digestão para diminuir o tempo de permanência do alimento no intestino. 
 



94 

 

54-O uso de embalagens plásticas descartáveis vem crescendo em todo o mundo, juntamente 

com o problema ambiental gerado por seu descarte inapropriado. O politereftalato de etileno 

(PET), cuja estrutura é mostrada tem sido muito utilizado na indústria de refrigerantes e pode 

ser reciclado e reutilizado. Uma das opções possíveis envolve a produção de matérias-primas, 

como o etilenoglicol (1,2-etanodiol), a partir de objetos compostos de PET pós-consumo. 

 
Com base nas informações do texto, uma alternativa para a obtenção de etilenoglicol a partir 

do PET é a  

a) solubilização dos objetos. 

b) combustão dos objetos. 

c) trituração dos objetos. 

d) hidrólise dos objetos. 

e) fusão dos objetos. 

 

55-A pílula anticoncepcional é um dos métodos contraceptivos de maior segurança, sendo 

constituída basicamente de dois hormônios sintéticos semelhantes aos hormônios produzidos 

pelo organismo feminino, o estrogênio (E) e a progesterona (P). Em um experimento médico, 

foi analisado o sangue de uma mulher que ingeriu ininterruptamente um comprimido desse 

medicamento por dia durante seis meses. 

Qual gráfico representa a concentração sanguínea desses hormônios durante o período do 

experimento? 
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56-A imagem representa uma ilustração retirada do livro De Motu Cordis, de autoria do 

médico inglês Willian Harvey, que fez importantes contribuições para o entendimento do 

processo de circulação do sangue no corpo humano. No experimento ilustrado, Harvey, após 

aplicar um torniquete (A) no braço de um voluntário e esperar alguns vasos incharem, 

pressionava-os em um ponto (H). Mantendo o ponto pressionado, deslocava o conteúdo de 

sangue em direção ao cotovelo, percebendo que um trecho do vaso sanguíneo permanecia 

vazio após esse processo (H – O). 

 
 A demonstração de Harvey permite estabelecer a relação entre circulação sanguínea e 

a) pressão arterial. 

b) válvulas venosas. 

c) circulação linfática. 

d) contração cardíaca. 
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e) transporte de gases. 

 

57-Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia d'agua, perfurou-se a lateral da 

garrafa em três posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por 

nenhum dos orifícios, e, com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água 

conforme ilustrado na figura. 

 
 Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a garrafa 

tampada e destampada, respectivamente? 

a) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; não muda a velocidade de 

escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. 

b) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; altera a velocidade de 

escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. 

c) Impede a entrada de ar, por ser menor que a pressão interna; altera a velocidade de 

escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. 

d) Impede a saída de água, por ser maior que a pressão interna; regula a velocidade de 

escoamento, que só depende da pressão atmosférica. 

e) Impede a saída de água, por ser menor que a pressão interna; não muda a velocidade de 

escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. 

 

58-O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas como o 

capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80%, em massa, da substância. 

Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do 

gênero Apis, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados par elas. Sua 

fórmula molecular é C10H16O, com uma cadeia alifática de oito carbonos, duas insaturações, 

nos carbonos 2 e 6 e dois grupos substituintes metila, nos carbonos 3 e 7. O citral possui dois 

isômeros geométricos, sendo o trans o que mais contribui para o forte odor. 

Para que se consiga atrair um maior número de abelhas para uma determinada região, a 

molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado é: 
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59-Plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento fixam grandes quantidades de 

CO2, utilizando-o para formar novas moléculas orgânicas, e liberam grande quantidade de O2. 

No entanto, em florestas maduras, cujas árvores já atingiram o equilíbrio, o consumo de O2 

pela respiração tende a igualar sua produção pela fotossíntese. A morte natural de árvores 

nessas florestas afeta temporariamente a concentração de O2 e de CO2 próximo à superfície do 

solo onde elas caíram. 

 A concentração de O2 próximo ao solo, no local da queda, será  

a) menor, pois haverá consumo de O2 durante a decomposição dessas árvores. 

b) maior, pois haverá economia de O2 pela ausência das árvores mortas. 

c) maior, pois haverá liberação de O2 durante a fotossíntese das árvores jovens. 

d) igual, pois haverá consumo e produção de O2 pelas árvores maduras restantes. 

e) menor, pois haverá redução de O2 pela falta da fotossíntese realizada pelas árvores morta 

 

60-As fêmeas de algumas espécies de aranhas, escorpiões e de outros invertebrados predam 

os machos após a cópula e inseminação. Como exemplo, fêmeas canibais do inseto conhecido 

como louva-a-deus, Tenodera aridofolia, possuem até 63% da sua dieta composta por machos 

parceiros. Para as fêmeas, o canibalismo sexual pode assegurar a obtenção de nutrientes 

importantes na reprodução. Com esse incremento na dieta, elas geralmente produzem maior 

quantidade de ovos. 
BORGES, J. C. Jogo mortal. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br.  

Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado). 

 Apesar de ser um comportamento aparentemente desvantajoso para os machos, o 

canibalismo sexual evoluiu nesses táxons animais porque  

a) promove a maior ocupação de diferentes nichos ecológicos pela espécie. 

b) favorece o sucesso reprodutivo individual de ambos os parentais. 

c) impossibilita a transmissão de genes do macho para a prole. 

d) impede a sobrevivência e reprodução futura do macho. 

e) reduz a variabilidade genética da população. 

 

61-Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é utilizado, em 

ônibus e automóveis, o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica, 

para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma 
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acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área 

da cabeça do pistão seja cinco vezes maior do que a área da tubulação que sai da bomba. 

Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 m/s2, deseja-se 

elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de rodas de 15 kg sobre a plataforma de 20 kg. 

 Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido, para que o cadeirante 

seja elevado com velocidade constante? 

a) 20 N 

b) 100 N 

c) 200 N 

d) 1 000 N 

e) 5 000 N 

 

62-A estratégia de obtenção de plantas transgênicas pela inserção de transgenes em 

cloroplastos, em substituição à metodologia clássica de inserção do transgene no núcleo da 

célula hospedeira, resultou no aumento quantitativo da produção de proteínas recombinantes 

com diversas finalidades biotecnológicas. O mesmo tipo de estratégia poderia ser utilizada 

para produzir proteínas recombinantes em células de organismos eucarióticos não 

fotossintetizantes, como as leveduras, que são usadas para produção comercial de várias 

proteínas recombinantes e que podem ser cultivadas em grandes fermentadores. 

 Considerando a estratégia metodológica descrita, qual organela celular poderia ser 

utilizada para inserção de transgenes em leveduras? 

a) Lisossomo. 

b) Mitocôndria. 

c) Peroxissomo. 

d) Complexo golgiense. 

e) Retículo endoplasmático. 

 

63-No Brasil, cerca de 80% da energia elétrica advém de hidrelétricas, cuja construção 

implica o represamento de rios. A formação de um reservatório para esse fim, por sua vez, 

pode modificar a ictiofauna local. Um exemplo é o represamento do Rio Paraná, onde se 

observou o desaparecimento de peixes cascudos quase que simultaneamente ao aumento do 

número de peixes de espécies exóticas introduzidas, como o mapará e a corvina, as três 

espécies com nichos ecológicos semelhantes. 
PETESSE, M. L., PETRERE, JR. M. Ciência Hoje. São Paulo.  

n. 293 v. 49 jun 2012 (adaptado). 

 Nessa modificação da ictiofauna, o desaparecimento de cascudos é explicado pelo(a) 

a) redução do fluxo gênico da espécie nativa. 

b) diminuição da competição intraespecífica. 

c) aumento da competição interespecífica. 

d) isolamento geográfico dos peixe. 

e) extinção de nichos ecológicos. 

 

64-Uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a cloração o método mais 

empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e sua 

aplicação na água a ser desinfectada. As equações das reações químicas envolvidas são: 
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A ação desinfetante é controlada pelo ácido hipocloroso, que possui um potencial de 

desinfecção cerca de 80 vezes superior ao ânion hipoclorito. O pH do meio é importante, 

porque influencia na extensão com que o ácido hipocloroso se ioniza. 

 Para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada deve estar mais 

próximo de 

a) 0.  

b) 5.  

c) 7.  

d) 9. 

e) 14. 

 

65-Uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a ola mexicana. Os 

espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e 

se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos 

espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme ilustração. 

 
Calcula-se que a velocidade de propagação dessa “onda humana” é 45km/h e que cada 

período de oscilação contém 16 pessoas, que se levantam e sentam organizadamente 

distanciadas entre si por 80cm. 
Disponível em: www.ufsm.br. Acesso em 7 dez. 2012 (adaptado) 

 Nessa ola mexicana, a frequência da onda, em hertz, é um valor mais próximo de 

a) 0,3.  

b) 0,5. 

c) 1,0. 

d) 1,9. 

e) 3,7. 

 

66-Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 

três polias e um motor. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q. 

Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear 

 
Por qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa desta opção? 

a) Q, pois as polias 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais em pontos periféricos e a que 

tiver maior raio terá menor frequência. 

b) Q, pois as polias 1 e 3 giram com frequências iguais e a que tiver maior raio terá menor 

velocidade linear em um ponto periférico. 
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c) P, pois as polias 2 e 3 giram com frequências diferentes e a que tiver maior raio terá menor 

velocidade linear em um ponto periférico. 

d) P, pois as polias 1 e 2 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a 

que tiver menor raio terá maior frequência. 

e) Q, pois as polias 2 e 3 giram com diferentes velocidades lineares em pontos periféricos e a 

que tiver maior raio terá menor frequência. 

 

67-Sabe-se que o aumento da concentração de gases como CO2, CH4 e N2O na atmosfera é 

um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das 

atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses 

gases, dependendo do manejo da matéria orgânica do solo. 
ROSA, A. H.; COELHO, J. C. R. Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola, São Paulo, n. 5, nov. 2003 

(adaptado). 

 De que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito 

estufa? 

a) Evitando a rotação de culturas. 

b) Liberando o CO2 presente no solo. 

c) Aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo. 

d) Queimando a matéria orgânica que se deposita no solo. 

e) Atenuando a concentração de resíduos vegetais do solo. 

 

68-O glifosato (C3H8NO5P) é um herbicida pertencente ao grupo químico das glicinas, 

classificado como não seletivo. Esse composto possui os grupos funcionais carboxilato, 

amino e fosfonato. A degradação do glifosato no solo é muito rápida e realizada por grande 

variedade de microrganismos, que usam o produto como fonte de energia e fósforo. Os 

produtos da degradação são o ácido aminometilfosfônico (AMPA) e o N-metilglicina 

(sarcosina): 

 
A partir do texto e dos produtos de degradação apresentados, a estrutura química que 

representa o glifosato 
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69-A formação frequente de grandes volumes de pirita (FeS2) em uma variedade de depósitos 

minerais favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecidas como “drenagem 

ácida de minas”. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa 

uma grande preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com 

oxigênio, a 25°C, a pirita sofre reação, de acordo com a equação química: 

 
Para corrigir os problemas ambientais causados por essa drenagem, a substância mais 

recomendada a ser adicionada ao meio é o 

a) sulfeto de sódio. 

b) cloreto de amônio 

c) dióxido de enxofre. 

d) dióxido de carbono. 

e) carbonato de cálcio. 

 

70-Cinco casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida 

pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal 

apresenta um padrão com duas bandas de DNA (faixas, uma para o suposto pai e outra para a 

suposta mãe), comparadas à do bebê 

 
Que casal pode ser considerado como pais biológicos do bebê? 
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a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

71-A varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária, e por isso é utilizada como 

anticoagulante, desde que esteja presente no plasma, com uma concentração superior a 1,0 

mg/L. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4,0 mg/L podem desencadear 

hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas 

exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Em 

um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa, 

com concentração de 3,0 mg/mL. Um indivíduo adulto, com volume sanguíneo total de 5,0 L, 

será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. 

 Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse 

indivíduo, pela via intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo 

anticoagulante? 

a) 1,0 mL 

b) 1,7 mL 

c) 2,7 mL 

d) 4,0 mL 

e) 6,7 mL 

 

72-Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar 

medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existem uma geladeira (G), 

uma tomada (T) e uma lâmpada (L), conforme a figura. O eletricista deseja medir a tensão 

elétrica aplicada à geladeira, a corrente total e a corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de 

um voltímetro (V) e dois amperímetros (A). 

 
 

Para realizar essas medidas, o esquema da ligação desses instrumentos está representado em: 

 
 

73-Uma indústria está escolhendo uma linhagem de microalgas que otimize a secreção de 

polímeros comestíveis, os quais são obtidos do meio de cultura de crescimento. Na figura 

podem ser observadas as proporções de algumas organelas presentes no citoplasma de cada 

linhagem. 
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Qual é a melhor linhagem para se conseguir maior rendimento de polímeros secretados no 

meio de cultura? 

a) I 

b) II 

c) III 

d) IV 

e) V 

 

74- Eu também podia decompor a água, se fosse salgada ou acidulada, usando a pilha de 

Daniell como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um 

pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em seus elementos, o 

oxigênio em um eletrodo, o hidrogênio no outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia 

tão fraca, e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, a água... 
SACKS, O. Tio Tungstênio: memórias de uma infância química. São Paulo: Cia. das Letras, 2002. 

 O fragmento do romance de Oliver Sacks relata a separação dos elementos que compõem a 

água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente na 

a) obtenção de ouro a partir de pepitas. 

b) obtenção de calcário a partir de rochas. 

c) obtenção de alumínio a partir da bauxita. 

d) obtenção de ferro a partir de seus óxidos. 

e) obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio. 

 

75- O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar energia elétrica em energia 

térmica, o que possibilita a elevação da temperatura da água. Um chuveiro projetado para 

funcionar em 110 V pode ser adaptado para funcionar em 220 V, de modo a manter inalterada 

sua potência. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por 

outra, de mesmo material e com o(a) 

a) dobro do comprimento do fio. 

b) metade do comprimento do fio. 

c) metade da área da seção reta do fio. 

d) quádruplo da área da seção reta do fio. 

e) quarta parte da área da seção reta do fio. 

 

76- Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar sobre uma 

superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de 
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atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa pessoa, quais são a 

direção e o sentido da força de atrito mencionada no texto?  

a) Perpendicular ao plano e no mesmo sentido do movimento. 

b) Paralelo ao plano e no sentido contrário ao movimento. 

c) Paralelo ao plano e no mesmo sentido do movimento. 

d) Horizontal e no mesmo sentido do movimento. 

e) Vertical e sentido para cima. 

 

77- A produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro, junto com carvão 

(carbono) e ar atmosférico em uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado de 

ferro-gusa e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono 

é a oxidação a partir do aquecimento do ferro-gusa com gás oxigênio puro. Os dois principais 

produtos formados são aço doce (liga de ferro com teor de 0,3% de carbono restante) e gás 

carbônico. As massas molares aproximadas dos elementos carbono e oxigênio são, 

respectivamente, 12 g/mol e 16 g/mol. 
LEE, J. D. Química Inorgânica não tão concisa. São Paulo: Edgard Blucher, 1999 (adaptado).  

Considerando que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro-gusa, a massa de gás 

carbônico formada, em quilogramas, na produção de aço doce, é mais próxima de 

a) 28. 

b) 75. 

c) 175. 

d) 275. 

e) 30 

 

78- A contaminação pelo vírus da rubéola é especialmente preocupante em grávidas, devido à 

síndrome da rubéola congênita (SRC), que pode levar ao risco de aborto e malformações 

congênitas. Devido a campanhas de vacinação específicas, nas últimas décadas houve uma 

grande diminuição de casos de rubéola entre as mulheres, e, a partir de 2008, as campanhas se 

intensificaram e têm dado maior enfoque à vacinação de homens jovens. 
BRASIL. Brasil livre da rubéola: campanha nacional de vacinação para eliminação da rubéola. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2009 (adaptado). 

Considerando a preocupação com a ocorrência da SRC, as campanhas passaram a dar enfoque 

à vacinação dos homens, porque eles 

a) ficam mais expostos a esse vírus. 

b) transmitem o vírus a mulheres gestantes. 

c) passam a infecção diretamente para o feto. 

d) transferem imunidade às parceiras grávidas. 

e) são mais suscetíveis a esse vírus que as mulheres. 

 

79- Um circuito em série é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave 

interruptora. Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e 

luz. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente 

elétrica, ao atravessar o filamento da lâmpada, e à rapidez com que a lâmpada começa a 

brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico de corrente. De acordo com 

o modelo mencionado, o fato de a lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à 

rapidez com que  

a) o fluido elétrico se desloca no circuito. 

b) as cargas negativas móveis atravessam o circuito. 

c) a bateria libera cargas móveis para o filamento da lâmpada. 

d) o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito. 
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e) as cargas positivas e negativas se chocam no filamento da lâmpada. 

 

80-Estudos de fluxo de energia em ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos 

manguezais está diretamente relacionada às taxas de produção primária líquida e à rápida 

reciclagem dos nutrientes. Como exemplo de seres vivos encontrados nesse ambiente, temos: 

aves, caranguejos, insetos, peixes e algas. 

Dos grupos de seres vivos citados, os que contribuem diretamente para a manutenção dessa 

produtividade no referido ecossistema são 

a) aves. 

b) algas. 

c) peixes. 

d) insetos. 

e) caranguejos. 

 

81-Entre as substâncias usadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio que, em 

meio alcalino, forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes no 

meio se aderem. 

O método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas 

aderidas é a 

a) flotação. 

b) levigação. 

c) ventilação. 

d) peneiração. 

e) centrifugação. 

 

82- Em um piano, o Dó central e a próxima nota Dó (Dó maior) apresentam sons parecidos, 

mas não idênticos. É possível utilizar programas computacionais para expressar o formato 

dessas ondas sonoras em cada uma das situações como apresentado nas figuras, em que estão 

indicados intervalos de tempo idênticos (T) 

 
A razão entre as frequências do Dó central e do Dó maior é de 

a) ½ 

b) 2 

c) 1 

d) 1/4 

e) 4. 

 

83- Medir temperatura é fundamental em muitas aplicações, e apresentar a leitura em 

mostradores digitais é bastante prático. O seu funcionamento é baseado na correspondência 

entre valores de temperatura e de diferença de potencial elétrico. Por exemplo, podemos usar 

o circuito elétrico apresentado, no qual o elemento sensor de temperatura ocupa um dos 

braços do circuito (Rs) e a dependência da resistência com a temperatura é conhecida. 
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Para um valor de temperatura em que RS = 100 Ω, a leitura apresentada pelo voltímetro será 

de 

a) + 6,2 V. 

b) + 1,7 V. 

c) + 0,3 V. 

d) – 0,3 V. 

e) – 6,2 V. 

 

84-Apesar de belos e impressionantes, corais exóticos encontrados na Ilha Grande podem ser 

uma ameaça ao equilíbrio dos ecossistemas do litoral do Rio de Janeiro. Originários do 

Oceano Pacífico, esses organismos foram trazidos por plataformas de petróleo e outras 

embarcações, provavelmente na década de 1980, e disputam com as espécies nativas 

elementos primordiais para a sobrevivência, como espaço e alimento. Organismos invasores 

são a segunda maior causa de perda de biodiversidade, superados somente pela destruição 

direta de hábitats pela ação do homem. As populações de espécies invasoras crescem 

indefinidamente e ocupam o espaço de organismos nativos. 
LEVY, I. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 5 dez. 2011 (adaptado). 

As populações de espécies invasoras crescem bastante por terem a vantagem de 

a) não apresentarem genes deletérios no seu pool gênico. 

b) não possuírem parasitas e predadores naturais presentes no ambiente exótico. 

c) apresentarem características genéticas para se adaptarem a qualquer clima ou condição 

ambiental. 

d) apresentarem capacidade de consumir toda a variedade de alimentos disponibilizados no 

ambiente exótico. 

e) apresentarem características fisiológicas que lhes conferem maior tamanho corporal que o 

das espécies nativas. 

 

85-Desenvolve-se um dispositivo para abrir automaticamente uma porta no qual um botão, 

quando acionado, faz com que uma corrente elétrica i = 6A percorra uma barra condutora de 

comprimento L = 5 cm, cujo ponto médio está preso a uma mola de constante elástica k = 

5×10–2 N/cm. O sistema mola-condutor está imerso em um campo magnético uniforme 

perpendicular ao plano. Quando acionado o botão, a barra sairá da posição de equilíbrio a uma 

velocidade média de 5 m/s e atingirá a catraca em 6 milisegundos, abrindo a porta 
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A intensidade do campo magnético, para que o dispostivo funcione corretamente, é de 

a) 5 × 10–1 T. 

b) 5 × 10–2 T. 

c) 5 × 101 T. 

d) 2 × 10–2 T. 

e) 2 × 100 T 

 

86-As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio (1) são mais eficientes 

na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose 

(2). 

 
A maior eficiência dessas fraldas descartáveis, em relação às de pano, deve-se às 

a) interações dipolo-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e a água, em relação às ligações de 

hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. 

b) interações íon-íon mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às 

ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. 

c) ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e a água, em relação às interações 

íon-dipolo entre a celulose e as moléculas de água. 

d) ligações de hidrogênio mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação 

às interações dipolo induzido-dipolo induzido entre a celulose e as moléculas de água. 

e) interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às 

ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. 

 

87-Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir 

a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto (instante TA), ocorre a 

diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele 

passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança.  

Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista, durante o seu movimento de 

queda? 
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88- Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram 

retirados e submetidos à extração de DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível 

dos possíveis familiares (pai, avô materno, avó materna, filho e filha). Como o teste com o 

DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial, para 

dirimir dúvidas. 

Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA 

mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial do(a) 

a) pai. 

b) filho. 

c) filha. 

d) avó materna. 

e) avô materno. 

 

89- Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da 

água até 70 °C. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 °C. Por isso, 

deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro 

reservatório, que se encontra a 25 °C. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de 

água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? 

a) 0,111. 

b) 0,125. 

c) 0,357. 

d) 0,428. 

e) 0,833. 

 

90- As moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o 

interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito 

usadas em química orgânica. Um exemplo é o NanoKid, representado na figura: 
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Em que parte do corpo do NanoKid existe carbono quaternário? 

a) Mãos. 

b) Cabeça. 

c) Tórax. 

d) Abdômen. 

e) Pés. 

 

 

Questões do ano de 2014 

 

46-Christiaan Huygens, em 1656, criou o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a 

pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações do pêndulo. Para manter a 

precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a haste passou 

por ajustes até que, no início do século XX, houve uma inovação, que foi sua fabricação 

usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de 

temperaturas.  
YODER. J. G. Unrolling Time: Christiaan Huygens and the mathematization of nature. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2004 (adaptado).  

Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade 

constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo, é 

necessário que o(a)  

a) comprimento da haste seja mantido constante.  

b) massa do corpo suspenso pela haste seja pequena.  

c) material da haste possua alta condutividade térmica.  

d) amplitude da oscilação seja constante a qualquer temperatura.  

e) energia potencial gravitacional do corpo suspenso se mantenha constante. 

 

47-Na década de 1940, na Região Centro-Oeste, produtores rurais, cujos bois, porcos, aves e 

cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa, que consistiu 

em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante três meses, 

arroz, feijão, verduras e legumes formaram o prato principal desses produtores.   

O Hoje, 15 out. 2011 (adaptado).  
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Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da 

promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em  

a) a vitaminas A e E.  

b) frutose e sacarose.  

c) aminoácidos naturais.  

d) aminoácidos essenciais.  

e) ácidos graxos saturados.  

 

48-A liberação dos gases clorofluorcarbonos (CFCs) na atmosfera pode provocar depleção de 

ozônio (O3) na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da 

radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo, na 

camada de ozônio, é ilustrado simplificadamente na figura. 

 
Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é decorrência da  

a) clivagem da molécula de ozônio pelos CFCs para produzir espécies radicalares.  

b) produção de oxigênio molecular a partir de ozônio, catalisada por átomos de cloro.  

c) oxidação do monóxido de cloro por átomos de oxigênio para produzir átomos de cloro.   

d) reação direta entre os CFCs e o ozônio para produzir oxigênio molecular e monóxido de 

cloro.  

e) reação de substituição de um dos átomos de oxigênio na molécula de ozônio por átomos de 

cloro. 

 

49-O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado – apenas 

pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizada para gerar energia. Contudo, bons exemplos 

são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida.  Alguns 

aterros vendem créditos de carbono com base no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL), do Protocolo de Kyoto.  

Essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o  

a) etanol, obtido a partir da decomposição da matéria orgânica por bactérias.  

b) gás natural, formado pela ação de fungos decompositores da matéria orgânica.  

c) óleo de xisto, obtido pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias anaeróbias.  

d) gás metano, obtido pela atividade de bactérias anaeróbias na decomposição da matéria 

orgânica.  

e) gás liquefeito de petróleo, obtido pela decomposição de vegetais presentes nos restos de 

comida. 

 

50-É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas 

fluorescentes, que contêm uma forte composição de luz verde. A consequência desse fato na 

fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. 

Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz 
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verde que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o 

conhecimento da composição das cores-luz primárias: vermelho, verde e azul; e das cores-luz 

secundárias: amarelo = vermelho + verde, ciano =verde + azul e magenta = vermelho + azul.  
Disponível em: http://nautilus.fis.uc.pt. Acesso em: 20 maio 2014 (adaptado).  

Na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores 

naturais dos objetos?  

a) Ciano. 

b) Verde. 

c) Amarelo.  

d) Magenta.            

e) Vermelho.  

 

51-Para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, deve-se eliminar as 

emissões de efluentes e, quando necessário, tratá-lo com desinfetante.  

O ácido hipocloroso (HClO), produzido pela reação entre cloro e água, é um dos compostos 

mais empregados como desinfetante. Contudo, ele não atua somente como oxidante, mas 

também como um ativo agente de cloração. A presença de matéria orgânica dissolvida no 

suprimento de água clorada pode levar à formação de clorofórmio (CHCl3) e outras espécies 

orgânicas cloradas tóxicas.  
SPIRO. T. G.; STIGLlANI. W. M. Química ambiental. São Paulo: Pearson. 2009 (adaptado).  

Visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas orgânicas, o tratamento adequado 

é a  

a) filtração, com o uso de filtros de carvão ativo.  

b) fluoretação, pela adição de fluoreto de sódio.  

c) coagulação, pela adição de sulfato de alumínio.  

d) correção do pH, pela adição de carbonato de sódio.  

e) floculação, em tanques de concreto com a água em movimento. 

 

52-A talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizado no tratamento de náuseas, comuns 

no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, 

sendo administrada como uma mistura racêmica composta pelos seus dois enantiômeros (R e 

S). Entretanto, não se sabia, na época, que o enantiômero S leva à malformação congênita, 

afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê.  
COELHO. F. A. S. Fármacos e quiralidade. Cadernos Temáticos de 

Química Nova na Escola, São Paulo. n. 3, maio 2001 (adaptado).  

Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros  

a) reagem entre si.  

b) não podem ser separados.  

c) não estão presentes em partes iguais.  

d) interagem de maneira distinta com o organismo.  

e) são estruturas com diferentes grupos funcionais.  

 

53-Embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo "evolução" pode adquirir 

significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do 

processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. 

Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres 

vivos, ao longo do tempo, passam por  

a) modificação de características.  

b) incremento no tamanho corporal.  

c) complexificação de seus sistemas.  



112 

 

d) melhoria de processos e estruturas.  

e) especialização para uma determinada finalidade.  

 

54-O biodiesel não é classificado como uma substância pura, mas como uma mistura de 

ésteres derivados dos ácidos graxos presentes em sua matéria-prima. As propriedades do 

biodiesel variam com a composição do óleo vegetal ou gordura animal que lhe deu origem, 

por exemplo, o teor de ésteres saturados é responsável pela maior estabilidade do biodiesel 

frente à oxidação, o que resulta em aumento da vida útil do biocombustível. O quadro ilustra 

o teor médio de ácidos graxos de algumas fontes oleaginosas. 

 
MA, F.; HANNA, M. A. Biodiesel Production: a review. Bioresource Technology,  

Londres. v. 70. n. 1, jan. 1999 (adaptado).  

Qual das fontes oleaginosas apresentadas produziria um biodiesel de maior resistência à 

oxidação?  

a) Milho. 

b) Palma. 

c) Canola.        

d) Algodão. 

 e) Amendoim.  

 

55-Uma pessoa, lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir para a sua casa, 

observa o gráfico, que relaciona a vazão na ducha com a pressão, medida em metros de 

coluna de água (mca). 

 
Nessa casa residem quatro pessoas. Cada uma delas toma um banho por dia, com duração 

média de 8 minutos, permanecendo o registro aberto com vazão máxima durante esse tempo. 

A ducha é instalada em um ponto seis metros abaixo do nível da lâmina de água, que se 

mantém constante dentro do reservatório.  

Ao final de 30 dias, esses banhos consumirão um volume de água, em litros, igual a  

a) 69 120.  

b) 17 280. 
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 c) 11 520.  

d) 8 640. 

 e) 2 880.  

 

56-Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua 

composição. Esse enxofre é um componente indesejável, pois o trióxido de enxofre gerado é 

um dos grandes causadores da chuva ácida.  Nos anos 1980, não havia regulamentação e era 

utilizado óleo diesel com 13 000 ppm de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1 800 ppm 

de enxofre (S1800) e, em seguida, foi inserido no mercado o diesel S500 (500 ppm). Em 

2012, foi difundido o diesel S50, com 50 ppm de enxofre em sua composição. Atualmente, é 

produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores. Os impactos da má qualidade do 

óleo diesel brasileiro.  
Disponível em: www.cnt.org.br. Acesso em: 20 dez. 2012 (adaptado). 

A substituição do diesel usado nos anos 1980 por aquele difundido em 2012 permitiu 

uma redução percentual de emissão de SO3 de  

a) 86,2%. 

b) 96,2%. 

c) 97,2%.  

d) 99,6%. 

e) 99,9%. 

 

57-Um sistema de iluminação foi construído com um circuito de três lâmpadas iguais 

conectadas a um gerador (G) de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode 

ser ligada nas posições A ou B. 

 
 

Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave 

estiver na posição  

a) B, pois a corrente será maior nesse caso.  

b) B, pois a potência total será maior nesse caso.  

c) A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso.  

d) B, pois o gerador fornecerá uma maior tensão nesse caso.  

e) A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso. 

 

58-A capacidade de limpeza e a eficiência de um sabão dependem de sua propriedade de 

formar micelas estáveis, que arrastam com facilidade as moléculas impregnadas no material a 

ser limpo. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias 
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polares, como a água, e partes que podem interagir com substâncias apolares, como as 

gorduras e os óleos.  
SANTOS, W. L P.; MÓL, G. S. (Coords.). Quimica e sociedade. São Paulo:  

Nova Geração, 2005 (adaptado).  

A substância capaz de formar as estruturas mencionadas é  

a) C18H36.  

b) C17H33COONa. 

c) CH3CH2COONa. 

d) CH3CH2CH2COOH. 

e) CH3CH2CH2CH2OCH2CH2CH2CH3. 

 

59- A revelação das chapas de raios X gera uma solução que contém íons prata na forma de 

Ag(S2O3)2
3–. Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica 

pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução com uma espécie adequada. O quadro 

apresenta semirreações de redução de alguns íons metálicos. 

 
BENDASSOLLI, J. A et at. Procedimentos para a recuperação de Ag de resíduos líquidos e sólidos. 

 Química Nova, v. 26, n. 4, 2003 (adaptado).  

Das espécies apresentadas, a adequada para essa recuperação é  

a) Cu (s). 

b) Pt (s). 

c) Al3+(aq).  

d) Sn (s).  

e) Zn2+ (aq). 

 

60-Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo causador de doenças no 

tomateiro, por consumirem o ferro disponível no meio. As bactérias também fazem fixação de 

nitrogênio, disponibilizam cálcio e produzem auxinas, substâncias que estimulam diretamente 

o crescimento do tomateiro.  
PELZER, G. Q. et al. Mecanismos de controle da murcha-de-esclerócio e promoção de crescimento em 

tomateiro mediados por rizobactérias. Tropical Plant Pathology. v. 36, n. 2, mar.-abr. 2011 (adaptado).  

Qual dos processos biológicos mencionados indica uma relação ecológica de competição?  

a) Fixação de nitrogênio para o tomateiro.  

b) Disponibilização de cálcio para o tomateiro.  

c) Diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo.  

d) Liberação de substâncias que inibem o crescimento do fungo.  

e) Liberação de auxinas que estimulam o crescimento do tomateiro.  

 

61-Uma região de Cerrado possui lençol freático profundo, estação seca bem marcada, grande 

insolação e recorrência de incêndios naturais. Cinco espécies de árvores nativas, com as 
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características apresentadas no quadro, foram avaliadas quanto ao seu potencial para uso em 

projetos de reflorestamento nessa região. 

 
 

Qual é a árvore adequada para o reflorestamento dessa região?  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5  

 

62-Um sistema de pistão contendo um gás é mostrado na figura. Sobre a extremidade superior 

do êmbolo, que pode movimentar-se livremente sem atrito, encontra-se um objeto. Através de 

uma chapa de aquecimento é possível fornecer calor ao gás e, com auxílio de um manômetro, 

medir sua pressão. A partir de diferentes valores de calor fornecido, considerando o sistema 

como hermético, o objeto elevou-se em valores Δh, como mostrado no gráfico. 

 
 

Foram estudadas, separadamente, quantidades equimolares de dois diferentes gases, 

denominados M e V.  

A diferença no comportamento dos gases no experimento decorre do fato de o gás M, em 

relação ao V, apresentar 

a) maior pressão de vapor.  

b) menor massa molecular.  

c) maior compressibilidade.  

d) menor energia de ativação.  

e) menor capacidade calorífica. 

 

63-A aplicação excessiva de fertilizantes nitrogenados na agricultura pode acarretar alterações 

no solo e na água pelo acúmulo de compostos nitrogenados, principalmente a forma mais 

oxidada, favorecendo a proliferação de algas e plantas aquáticas e alterando o ciclo do 

nitrogênio, representado no esquema. A espécie nitrogenada mais oxidada tem sua quantidade 

controlada por ação de microrganismos que promovem a reação de redução dessa espécie, no 

processo denominado desnitrificação. 
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O processo citado está representado na etapa  

a) I.             b) II.             c) III.               d) IV.              e) V. 

 

64-O pêndulo de Newton pode ser constituído por cinco pêndulos idênticos suspensos em um 

mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de três pêndulos são deslocadas para a 

esquerda e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente com as outras 

duas esferas, que inicialmente estavam paradas. 

 
O movimento dos pêndulos após a primeira colisão está representado em: 

  

 

 

65-A forma das moléculas, como representadas no papel, nem sempre é planar. Em um 

determinado fármaco, a molécula contendo um grupo não planar é biologicamente ativa, 

enquanto moléculas contendo substituintes planares são inativas.  O grupo responsável pela 

bioatividade desse fármaco é 
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66-A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do 

oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se 

essa elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição 

térmica. As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem 

causar esse tipo de poluição.   

Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse 

tipo de poluição?  

a) Fissão do material radioativo.  

b) Condensação do vapor-d'água no final do processo.  

c) Conversão de energia das turbinas pelos geradores.  

d) Aquecimento da água líquida para gerar vapor-d'água.  

e) Lançamento do vapor-d’água sobre as pás das turbinas.  

 

67-Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de 

metal em dois planos inclinados sem atritos e com a possibilidade de se alterarem os ângulos 

de inclinação, conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de 

metal é abandonada para descer um plano inclinado de um determinado nível, ela sempre 

atinge, no plano ascendente, no máximo, um nível igual àquele em que foi abandonada. 

 
Galileu e o plano inclinado. Disponível em: www.fisica.ufpb.br.Acessoem: 21 ago. 2012 (adaptado).  

 

Se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a zero, a esfera   

a) manterá sua velocidade constante, pois o impulso resultante sobre ela será nulo.  

b) manterá sua velocidade constante, pois o impulso da descida continuará a empurrá-la. 

c) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois não haverá mais impulso para empurrá-la.  
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d) diminuirá gradativamente a sua velocidade, pois o impulso resultante será contrário ao seu 

movimento.  

e) aumentará gradativamente a sua velocidade, pois não haverá nenhum impulso contrário ao 

seu movimento.  

 

68-Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida em postos e, 

consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração luminosa. Nesse 

sentido, a gasolina não adulterada, na temperatura ambiente, apresenta razão entre os senos 

dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Desse modo, fazendo incidir o feixe de luz 

proveniente do ar com um ângulo fixo e maior que zero, qualquer modificação no ângulo do 

feixe refratado indicará adulteração no combustível. Em uma fiscalização rotineira, o teste 

apresentou o valor de 1,9.  

Qual foi o comportamento do raio refratado?  

a) Mudou de sentido.  

b) Sofreu reflexão total.  

c) Atingiu o valor do ângulo limite.  

d) Direcionou-se para a superfície de separação.  

e) Aproximou-se da normal à superfície de separação.  

 

69- Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria 

continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os 

pesquisadores procederam de acordo com a figura. 

 
Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? 

a) Clone.  

b) Híbrida.  

c) Mutante.  

d) Adaptada.  

e) Transgênica.  

 

70-Visando minimizar impactos ambientais, a legislação brasileira determina que resíduos 

químicos lançados diretamente no corpo receptor tenham pH entre 5,0 e 9,0. Um resíduo 
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líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de íons hidroxila igual a 

1,0 × 10–10 mol/L. Para atender a legislação, um químico separou as seguintes substâncias, 

disponibilizadas no almoxarifado da empresa: CH3COOH, Na2SO4, CH3OH, K2CO3 e NH4Cl. 

Para que o resíduo possa ser lançado diretamente no corpo receptor, qual substância poderia 

ser empregada no ajuste do pH?  

a) CH3COOH 

b) Na2SO4              

c) CH3OH  

d) K2CO3 

e) NH4Cl 

 

71-Parte do gás carbônico da atmosfera é absorvida pela água do mar. O esquema representa 

reações que ocorrem naturalmente, em equilíbrio, no sistema ambiental marinho. O excesso 

de dióxido de carbono na atmosfera pode afetar os recifes de corais. 

 
Disponível em: http://news.bbc.co.uk. Acesso em: 20 maio 2014 (adaptado). 

O resultado desse processo nos corais é o(a)  

a) seu branqueamento, levando à sua morte e extinção.  

b) excesso de fixação de cálcio, provocando calcificação indesejável.  

c) menor incorporação de carbono, afetando seu metabolismo energético.  

d) estímulo da atividade enzimática, evitando a descalcificação dos esqueletos.  

e) dano à estrutura dos esqueletos calcários, diminuindo o tamanho das populações. 

 

72-O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução 

eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse 

fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos com módulo da 

velocidade igual a v, induzindo uma corrente elétrica de intensidade i, como ilustrado na 

figura. 
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A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os 

mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para a  

a) a esquerda e o ímã para a direita com polaridade invertida.  

b) direita e o ímã para a esquerda com polaridade invertida.  

c) esquerda e o ímã para a esquerda com mesma polaridade.  

d) direita e manter o ímã em repouso com polaridade invertida.  

e) esquerda e manter o ímã em repouso com mesma polaridade.  

 

73-Segundo a teoria evolutiva mais aceita hoje, as mitocôndrias, organelas celulares 

responsáveis pela produção de ATP em células eucariotas, assim como os cloroplastos, teriam 

sido originados de procariontes ancestrais que foram incorporados por células mais 

complexas. Uma característica da mitocôndria que sustenta essa teoria é a  

a) a capacidade de produzir moléculas de ATP.  

b) presença de parede celular semelhante à de procariontes. 

c) presença de membranas envolvendo e separando a matriz mitocondrial do citoplasma.  

d) capacidade de autoduplicação dada por DNA circular próprio semelhante ao bacteriano.  

e) presença de um sistema enzimático eficiente às reações químicas do metabolismo aeróbio.  

 

74- 

 
No heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de 

doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres, pelos círculos. 

Qual é o padrão de herança observado para essa doença?  

a) Dominante autossômico, pois a doença aparece em ambos os sexos.  

b) Recessivo ligado ao sexo, pois não ocorre a transmissão do pai para os filhos.  

c) Recessivo ligado ao Y, pois a doença é transmitida dos pais heterozigotos para os filhos.  

d) Dominante ligado ao sexo, pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a 

doença.  

e) Codominante autossômico, pois a doença é herdada pelos filhos de ambos os sexos, tanto 

do pai quanto da mãe.  

 

75-Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de 

enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de 
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que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a 

digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta cinco tubos de ensaio com 

alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e 

aguarda para ver se a enzima age em algum deles.  

O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do 

pesquisador está correta é aquele que contém  

a) cubo de batata em solução com pH = 9.  

b) pedaço de carne em solução com pH = 5.  

c) clara de ovo cozida em solução com pH = 9.  

d) porção de macarrão em solução com pH = 5. 

e) bolinha de manteiga em solução com pH = 9.  

 

76-Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses sensores, existe 

uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de certa região de 

frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para efeito de controle.   

Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu corpo é detectada por 

esse tipo de sensor.  
WENDLlNG. M. Sensores. Disponível em: www2.feg.unesp.br. 

Acesso em: 7 maio 2014 (adaptado).  

A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência  

a) da luz visível.  

b) do ultravioleta.  

c) do infravermelho.  

d) das micro-ondas.  

e) das ondas longas de rádio.  

 

77-O estudo de compostos orgânicos permite aos analistas definir propriedades físicas e 

químicas responsáveis pelas características de cada substância descoberta. Um laboratório 

investiga moléculas quirais cuja cadeia carbônica seja insaturada, heterogênea e ramificada.   

A fórmula que se enquadra nas características da molécula investigada é 

 
 

78-Com o objetivo de substituir as sacolas de polietileno, alguns supermercados têm utilizado 

um novo tipo de plástico ecológico, que apresenta em sua composição amido de milho e uma 

resina polimérica termoplástica, obtida a partir de uma fonte petroquímica.  
ERENO. D. Plásticos de vegetais. Pesquisa Fapesp. n. 179. jan. 2011 (adaptado).  

Nesses plásticos, a fragmentação da resina polimérica é facilitada porque os carboidratos 

presentes  

a) dissolvem-se na água.  

b) absorvem água com facilidade.  

c) caramelizam por aquecimento e quebram.  

d) são digeridos por organismos decompositores.  

e) decompõem-se espontaneamente em contato com água e gás carbônico.  

 



122 

 

79-Em um hospital havia cinco lotes de bolsas de sangue, rotulados com os códigos I, II, III, 

IV e V. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do 

hospital resolveu fazer a identificação utilizando dois tipos de soro, anti-A e anti-B. Os 

resultados obtidos estão descritos no quadro. 

 
Quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A?  

a) 15          b) 25              c) 30            d) 33                e) 55  

 

80-O principal processo industrial utilizado na produção de fenol é a oxidação do cumeno 

(isopropilbenzeno). A equação mostra que esse processo envolve a formação do 

hidroperóxido de cumila, que em seguida é decom posto em fenol e acetona, ambos usados na 

indústria química como precursores de moléculas mais complexas. Após o processo de 

síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. 

 
Considerando as características físico-químicas dos dois insumos formados, o método 

utilizado para a separação da mistura, em escala industrial, é a  

a) filtração. 

b) ventilação. 

c) decantação.  

d) evaporação. 

e) destilação fracionada.  

 

81- Os parasitoides (misto de parasitas e predadores) são insetos diminutos que têm hábitos 

muito peculiares: suas larvas podem se desenvolver dentro do corpo de outros organismos, 

como mostra a figura. A forma adulta se alimenta de pólen e açúcares. Em geral, cada 

parasitoide ataca hospedeiros de determinada espécie e, por isso, esses organismos vêm sendo 

amplamente usados para o controle biológico de pragas agrícolas. 



123 

 

 
A forma larval do parasitoide assume qual papel nessa cadeia alimentar?  

a) Consumidor primário, pois ataca diretamente uma espécie herbívora.  

b) Consumidor secundário, pois se alimenta diretamente dos tecidos da lagarta.  

c) Organismo heterótrofo de primeira ordem, pois se alimenta de pólen na fase adulta.  

d) Organismo heterótrofo de segunda ordem, pois representa o maior nível energético na 

cadeia.  

e) Decompositor, pois se alimenta de tecidos do interior do corpo da lagarta e a leva à morte. 

 

82-Um professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o 

movimento de satélites. Nesse sentido, pede a eles que analisem o movimento do coelhinho, 

considerando o módulo da velocidade constante. 
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Desprezando a existência de forças dissipativas, o vetor aceleração tangencial do coelhinho, 

no terceiro quadrinho, é  

a) nulo.  

b) paralelo à sua velocidade linear e no mesmo sentido.  

c) paralelo à sua velocidade linear e no sentido oposto.  

d) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para o centro da Terra.  

e) perpendicular à sua velocidade linear e dirigido para fora da superfície da Terra.  

 

83-A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão 

incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição 

ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, algumas legislações limitam sua 

concentração em até 30 mg/kg para solo agrícola e 0,14 mg/L para água subterrânea. A 

quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 

500 g de solo e 100 mL de água, conforme apresentado no quadro. 

 
O ambiente que necessita de biorremediação é o(a)  

a) solo I.                     b) solo II.                        c) água I.  

d) água II.                   e) água III.  
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84-Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos 

alterando algumas características elétricas de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas 

eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com 

determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia.  

O fenômeno descrito é a  

a) difração. 

b) refração. 

c) polarização.  

d) interferência. 

e) ressonância.  

 

85- Imunobiológicos: diferentes formas de produção, diferentes aplicações 

 
 

Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os imunobiológicos I e II atuam 

de forma semelhante nos humanos e equinos, pois  

a) conferem imunidade passiva.  

b) transferem células de defesa.  

c) suprimem a resposta imunológica.  

d) estimulam a produção de anticorpos.  

e) desencadeiam a produção de antígenos.  

 

86-Grande quantidade dos maus odores do nosso dia a dia está relacionada a compostos 

alcalinos. Assim, em vários desses casos, pode-se utilizar o vinagre, que contém entre 3,5% e 

5% de ácido acético, para diminuir ou eliminar o mau cheiro. Por exemplo, lavar as mãos com 

vinagre e depois enxaguá-las com água elimina o odor de peixe, já que a molécula de piridina 

(C5H5N) é uma das substâncias responsáveis pelo odor característico de peixe podre.  
SILVA. V. A.; BENITE. A. M. C.; SOARES. M. H. F. B. Algo aqui 

não cheira bem… A química do mau cheiro. Química Nova na Escola. v. 33. n. 1. fev. 2011 (adaptado). 

A eficiência do uso do vinagre nesse caso se explica pela  

a) sobreposição de odor, propiciada pelo cheiro característico do vinagre.  

b) solubilidade da piridina, de caráter ácido, na solução ácida empregada.  

c) inibição da proliferação das bactérias presentes, devido à ação do ácido acético.  

d) degradação enzimática da molécula de piridina, acelerada pela presença de ácido acético.  

e) reação de neutralização entre o ácido acético e a piridina, que resulta em compostos sem 

mau odor. 

 

87-Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão 

e o dicionário de acordes de Almir Chediak e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, 
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apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, ele possui 

o ouvido absoluto.  

O ouvido absoluto é uma característica perceptual de poucos indivíduos capazes de identificar 

notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de 

uma melodia.  
LENT, R. O cérebro do meu professor de acordeão. Disponível 

em: http://cienciahoje.uol.com.br. Acesso em: 15 ago. 2012 (adaptado).  

No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as 

notas é a   

a) frequência.               

b) intensidade. 

c) forma da onda.  

d) amplitude da onda. 

e) velocidade de propagação. 

 

88-Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de 

cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação 

desses óxidos na atmosfera e a consequente formação da chuva ácida, o gás pode ser lavado, 

em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação (1).  

CaCO3 (s) + SO2 (g) → CaSO3 (s) + CO2 (g) (1) 

Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado, com o auxílio do ar atmosférico, 

para a obtenção do sul - fato de cálcio, como mostrado na equação (2).  Essa etapa é de grande 

interesse porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para 

fins agrícolas.  

2 CaSO3 (s) + O2 (g) → 2 CaSO4 (s)     (2) 

As massas molares dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são iguais a 12 g/mol, 

16 g/mol, 32 g/mol e 40 g/mol, respectivamente.  
BAIRD, C. Química ambiental. Porto Alegre: Bookman, 2002 (adaptado).  

 

Considerando um rendimento de 90% no processo, a massa de gesso obtida, em 

gramas, por mol de gás retido é mais próxima de 

a) 64.             b) 108.                    c) 122.            d) 136.           e) 245. 

 

89-Na década de 1990, células do cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a 

ser guardadas por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em 

consequência de suas características peculiares.  

O poder terapêutico dessas células baseia-se em sua capacidade de  

a) multiplicação lenta.  

b) comunicação entre células.  

c) adesão a diferentes tecidos.  

d) diferenciação em células especializadas.  

e) reconhecimento de células semelhantes.  

 

90-As lentes fotocromáticas escurecem quando expostas à luz solar por causa de reações 

químicas reversíveis entre uma espécie incolor e outra colorida. Diversas reações podem ser 

utilizadas, e a escolha do melhor reagente para esse fim se baseia em três principais aspectos: 

(i) o quanto escurece a lente; (ii) o tempo de escurecimento quando exposta à luz solar; e (iii) 

o tempo de esmaecimento em ambiente sem forte luz solar. A transmitância indica a razão 

entre a quantidade de luz que atravessa o meio e a quantidade de luz que incide sobre ele.  

Durante um teste de controle para o desenvolvimento de novas lentes fotocromáticas, foram 

http://cienciahoje.uol.com.br/
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analisadas cinco amostras, que utilizam reagentes químicos diferentes. No quadro, são 

apresentados os resultados. 

 

 
Considerando os três aspectos, qual é a melhor amostra de lente fotocromática para se utilizar 

em óculos?  

a) 1            b) 2              c) 3               d) 4             e) 5  

 

Questões do ano de 2015 

 

46-Hipoxia ou mal das alturas consiste na diminuição de oxigênio (O2) no sangue arterial do 

organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar (dores de cabeça, tontura, falta 

de ar etc.) ao praticarem atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições, ocorrerá 

uma diminuição na concentração de hemoglobina oxigenada (HbO2) em equilíbrio no sangue, 

conforme a relação: 

Hb (aq) + O2 (aq)  HbO2 (aq) 
Mal da montanha. Disponível em: www.feng.pucrs.br. Acesso em: 11 fev. 2015 (adaptado). 

A alteração da concentração de hemoglobina oxigenada no sangue ocorre por causa do(a) 

a) elevação da pressão arterial. 

b) aumento da temperatura corporal. 

c) redução da temperatura do ambiente. 

d) queda da pressão parcial de oxigênio. 

e) diminuição da quantidade de hemácias. 

 

47-A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos 

tecidos. O escurecimento das águas dos rios causado pelo despejo desses corantes pode 

desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático.  

     Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o(a) 

a) eutrofização 

b) proliferação de algas. 

c) inibição da fotossíntese. 

d) fotodegradação da matéria orgânica.  

e) aumento da quantidade de gases dissolvidos. 

 

48-Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados 

radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até seu 

destino final. Esses ensaios foram muito empregados para estudo e caracterização de células 

secretoras.  

Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal da 

produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? 
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49-Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. 

Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do Sol em energia 

elétrica que, por sua vez, alimenta um motor elétrico. A imagem mostra o carro solar Tokai 

Challenger, desenvolvido na Universidade de Tokai, no  

Japão, e que venceu o World Solar Challenge de 2009, uma corrida internacional de carros 

solares, tendo atingido uma velocidade média acima de 100 km/h. 

 
Considere uma região plana onde a insolação (energia solar por unidade de tempo e de área 

que chega à superfície da Terra) seja de 1 000 W/m2, que o carro solar possua massa de 200 

kg e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de 9,0 m2 

e rendimento de 30%.  

Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria, a partir do 

repouso, para atingir a velocidade de 108 km/h é um valor mais próximo de 

a) 1,0 s. 

b) 4,0 s. 

c) 10 s. 

d) 33 s. 
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e) 300 s. 

 

50-A radiação ultravioleta (UV) é dividida, de acordo com três faixas de frequência, em UV-

A, UV-B e UV-C, conforme figura 

 
Para selecionar um filtro solar solar que apresente absorção máxima na faixa UV-B, uma 

pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de cinco filtros solares: 

 
Considere: 

velocidade da luz = 3,0×108 m/s e 1 nm = 1,0×10-9 m. 

       O filtro solar que a pessoa deve selecionar é o 

a) V. 

b) IV. 

c) III. 

d) II. 

e) I. 

 

51-Um grupo de pesquisadores desenvolveu um método simples, barato e eficaz de remoção 

de petróleo contaminante na água, que utiliza um plástico produzido a partir do líquido da 

castanha-de-caju (LCC). A composição química do LCC é muito parecida com a do petróleo e 

suas moléculas, por suas características, interagem formando agregados com o petróleo. Para 

retirar os agrega dos da água, os pesquisadores misturam ao LCC nanopartículas magnéticas.  
KIFFER, D. Novo método para remoção de petróleo usa óleo de mamona e castanha-de-caju. Disponível 

em:www.faperj.br. Acesso em: 31 jul. 2012 (adaptado).  

Essa técnica considera dois processos de separação de misturas, sendo eles, respectivamente,  

a) flotação e decantação.  

b) decomposição e centrifugação. 

c) floculação e separação magnética.  

d) destilação fracionada e peneiração.  

e) dissolução fracionada e magnetização.  

 

52-A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem, em 

sua composição, o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas 

impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto 

"derretido" quando exposta ao ar por certo período. O fenômeno de “derretimento” decorre da  
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a) absorção da umidade presente no ar atmosférico.  

b) fusão do hidróxido pela troca de calor com o ambiente.  

c) reação das impurezas do produto com o oxigênio doar.  

d) adsorção de gases atmosféricos na superfície do sólido.  

e) reação do hidróxido de sódio com o gás nitrogênio presente no ar. 

 

53- Certos tipos de superfícies na natureza podem refletir luz de forma a gerar um efeito de 

arco-íris. Essa característica é conhecida como iridescência e ocorre por causa do fenômeno 

da interferência de película fina. A figura ilustra o esquema de uma fina camada iridescente de 

óleo sobre uma poça d’água. Parte do feixe de luz branca incidente 1 reflete na interface 

ar/óleo e sofre inversão de fase 2, o que equivale a uma mudança de meio comprimento de 

onda. A parte refratada do feixe 3 incide na interface óleo/água e sofre reflexão sem inversão 

de fase 4. O observador indicado enxergará aquela região do filme com coloração equivalente 

à do comprimento de onda que sofre interferência completamente construtiva entre os raios 2 

e 5, mas essa condição só é possível para uma espessura mínima da película. Considere que o 

caminho percorrido em 3 e 4 corresponde ao dobro da espessura E da película de óleo. 

 
 

a)        b)        c)    d)     e)  

 

54-Um importante princípio da biologia, relacionado à transmissão de caracteres e à 

embriogênese humana, foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. 

Microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população 

de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente 

distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de 

mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma 

correlação extremamente curiosa: apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens 

apresentaram microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que 

existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez.  
MUOTRI, A. Você não é só você: carregamos células maternas na maioria de nossos órgãos. Disponível em: 

http://g1.globo.com.Acesso em: 4 dez. 2012 (adaptado).  

O princípio contestado com essa descoberta, relacionado ao desenvolvimento do corpo 

humano, é o de que  

a) o fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente. 

b) a dominância genética determina a expressão de alguns genes.  

c) as mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma.  

d) as mitocôndrias e o seu DNA provêm do gameta materno. 

e) as nossas células corporais provêm de um único zigoto. 
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55-A hidroponia pode ser definida como uma técnica de produção de vegetais sem 

necessariamente a presença desolo. Uma das formas de implementação é manter as plantas 

com suas raízes suspensas em meio líquido, de onde retiram os nutrientes essenciais. Suponha 

que um produtor de rúcula hidropônica precise ajustar a concentração de íon nitrato (NO3–) 

para 0,009 mol/L em um tanque de 5000 litros e, para tanto, tem em mãos uma solução 

comercial nutritiva de nitrato de cálcio 90 g/L. As massas molares dos elementos N, O e Ca 

são iguais a 14g/mol, 16g/mol e 40g/mol, respectivamente. Qual o valor mais próximo do 

volume da solução nutritiva, em litros, que o produtor deve adicionar ao tanque? 

a) 26 

b) 41 

c) 45 

d) 51 

e) 82 

 

56-Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande 

diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona 

a formação de novas espécies(especiação). Essa especiação não ocorre devido ao(a) 

a) oscilação genética das raças. 

b) convergência adaptativa entre raças. 

c) isolamento geográfico entre as raças. 

d) seleção natural que ocorre entre as raças. 

e) manutenção do fluxo gênico entre as raças. 

 

57-O ar atmosférico pode ser utilizado para armazenar o excedente de energia gerada no 

sistema elétrico, diminuindo seu desperdício, por meio do seguinte processo: água e gás 

carbônico são inicialmente removidos do ar atmosférico e a massa de ar restante é resfriada 

até –198°C. Presente na proporção de 78% dessa massa de ar, o nitrogênio gasoso é liquefeito, 

ocupando um volume 700 vezes menor. A energia excedente do sistema elétrico é utilizada 

nesse processo, sendo parcialmente recuperada quando o nitrogênio líquido, exposto à 

temperatura ambiente, entra em ebulição e se expande, fazendo girar turbinas que convertem 

energia mecânica em energia elétrica.  
MACHADO, R. Disponível em www.correiobraziliense.com.brAcesso em: 9 set. 2013 (adaptado).  

No processo descrito, o excedente de energia elétrica é armazenado pela 

a) expansão do nitrogênio durante a ebulição. 

b) absorção de calor pelo nitrogênio durante a ebulição. 

c) realização de trabalho sobre o nitrogênio durante a liquefação. 

d) retirada de água e gás carbônico da atmosfera antes do resfriamento. 

e) liberação de calor do nitrogênio para a vizinhança durante a liquefação. 

 

58- Alimentos em conserva são frequentemente armazenado sem latas metálicas seladas, 

fabricadas com um material chamado folha de flandres, que consiste de uma chapa de aço 

revestida com uma fina camada de estanho, metal brilhante e de difícil oxidação. É comum 

que a superfície interna seja ainda revestida por uma camada de verniz à base de epóxi, 

embora também existam latas sem esse revestimento, apresentando uma camada de estanho 

mais espessa.  
SANTANA. V. M. S. A leitura e a química das substâncias. Cadernos PDE. Ivaiporã Secretaria de Estado da 

Educação do Paraná (SEED); Universidade Estadual de Londrina, 2010 (adaptado).  
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      Comprar uma lata de conserva amassada no supermercado é desaconselhável porque o 

amassado pode  

a) alterar a pressão no interior da lata, promovendo a degradação acelerada do alimento.  

b) romper a camada de estanho, permitindo a corrosão do ferro e alterações do alimento.  

c) prejudicar o apelo visual da embalagem, apesar de não afetar as propriedades do alimento. 

d) romper a camada de verniz, fazendo com que o metal tóxico estanho contamine o alimento.  

e) desprender camadas de verniz, que se dissolverão nomeio aquoso, contaminando o 

alimento. 

 

59-Uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos 

utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis 

mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios. Para saírem e voltarem de suas colmeias, 

usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas (Composto A). Quando pressentem 

o perigo, expelem um feromônio de alarme (Composto B), que serve de sinal para um 

combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as 

estruturas e funções orgânicas dos feromônios. 

 
 

QUADROS, A. L. Os feromônios e o ensino de química. Química Nova na 

 Escola, n. 7, maio 1998 (adaptado). 

As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, 

respectivamente,  

a) álcool e éster.  

b) aldeído e cetona. 

c) éter e hidrocarboneto. 

d) enol e ácido carboxílico.  

e) ácido carboxílico e amida. 

 

60-O permanganato de potássio (KMnO4) é um agente oxidante forte muito empregado tanto 

em nível laboratorial quanto industrial. Na oxidação de alcenos de cadeia normal, como o 1-

fenil-1-propeno, ilustrado na figura, oKMnO4é utilizado para a produção de ácidos 

carboxílicos. 

 
Os produtos obtidos na oxidação do alceno representado, em solução aquosa de KMnO4, são:  

a) Ácido benzoico e ácido etanoico.  

b) Ácido benzoico e ácido propanoico.  
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c) Ácido etanoico e ácido 2-feniletanoico.  

d) Ácido 2-feniletanoico e ácido metanoico. 

e) Ácido 2-feniletanoico e ácido propanoico. 

 

61-O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento, na 

forma de N2, é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria 

orgânica são microrganismos fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com 

plantas.  
ADUAN, R. E. et aI. Os grandes ciclos biogeoquímicos do planeta.  

Planaltina: Embrapa, 2004 (adaptado).  

Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pela  

a) absorção do gás nitrogênio pela respiração. 

b) ingestão de moléculas de carboidratos vegetais. 

c) incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida. 

d) transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas. 

e) protocooperação com microrganismos fixadores de nitrogênio. 

 

62-Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro e, 

em seguida, adicionaram-se três gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. Adicionou-se 

bicarbonato de sódio comercial, em pequenas quantidades, até que a solução se tornasse rosa. 

Dentro do frasco, acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça 

terminou de queimar. Imediatamente, o frasco foi tampado. Em seguida, agitou-se o frasco 

tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa.  
MATEUS. A. L. Química na cabeça. Belo Horizonte. UFMG, 2001 (adaptado) 

A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que, com a combustão do palito de fósforo, 

ocorreu o(a) 

a) formação de óxidos de caráter ácido. 

b) evaporação do indicador fenolftaleína. 

c) vaporização de parte da água do frasco. 

d) vaporização dos gases de caráter alcalino. 

e) aumento do pH da solução no interior do frasco. 

 

63-Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta dessa 

geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso 

depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. A dificuldade extra para reabrir a 

geladeira ocorre porque o(a) 

a) volume de ar dentro da geladeira diminuiu. 

b) motor da geladeira está funcionando com potência máxima. 

c) força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. 

d) pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. 

e) temperatura no interior da geladeira é inferior ao valor existente antes de ela ser aberta. 

 

64-Uma análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 

100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a 

corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, 

cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, 

mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final 

desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade máxima de 12m/s.  
Disponível em: http://esporte.uol.com.brAcesso em: 5 ago. 2012 (adaptado) 
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Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90kg, o trabalho total realizado nas 13 

primeiras passadas é mais próximo de  

a) 5,4 × 102J. 

b) 6,5 × 103J.  

c) 8,6 × 103J. 

d) 1,3 × 104J. 

e) 3,2 × 104J. 

 

65- Uma garrafa térmica tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido 

e o ambiente, mantendo a temperatura de seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os 

consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz 

atualmente para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo identificaria 

cinco categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa, depois de 

decorridas seis horas de seu fechamento, por meio de uma porcentagem do valor inicial da 

temperatura de equilíbrio do líquido na garrafa. O quadro apresenta as categorias e os 

intervalos de variação percentual da temperatura. 

 
Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas, em 

uma garrafa, duas amostras de água, uma a 10°C e outra a 40°C, na proporção de um terço de 

água fria para dois terços de água quente. A garrafa é fechada. Seis horas depois, abre-se a 

garrafa e mede-se a temperatura da água, obtendo-se16°C. Qual selo deveria ser posto na 

garrafa térmica testada?  

a) A 

b) B 

c) C  

d) D 

e) E 

 

66- A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu 

padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica, em sequência, dos 

pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal (46, XX ou 46, XY) ou com 

alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo 

masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela 

apresentava fórmula cariotípica 47, XY,+18.  

A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como  

a) estrutural, do tipo deleção.  

b) numérica, do tipo euploidia. 

c) numérica, do tipo poliploidia. 

d) estrutural, do tipo duplicação. 

e) numérica, do tipo aneuploidia. 
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67- Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia 

em que esse grupo estava perdido, sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir 

cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um 

acréscimo em um dos seus processos funcionais. Nessa situação o sistema excretor dos 

estudantes  

a) aumentou a filtração glomerular. 

b) produziu maior volume de urina. 

c) produziu urina com menos ureia. 

d) produziu urina com maior concentração de sais. 

e) reduziu a reabsorção de glicose e aminoácidos. 

 

68-Um estudante, precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu 

quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de duas tomadas e um interruptor na rede 

elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. “O circuito deve ser tal que as 

tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada 

deve poder ser ligada ou desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos” — 

pensou. Símbolos adotados: 

 
Qual dos circuitos esboçados atende às exigências? 

a)   

b)  

c)  

d)  

e)   

 

69-Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o 

consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo em condições 

anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 

duas moléculas de ATP 
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Qual curva representa o perfil de consumo de glicose, para manutenção da homeostase de 

uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento 

gradual de concentração de oxigênio? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

70-Um garoto foi à loja comprar um estilingue e encontrou dois modelos: um com borracha 

mais “dura” e outro com borracha mais “mole”. O garoto concluiu que o mais adequado seria 

o que proporcionasse maior alcance horizontal, D, para as mesmas condições de arremesso, 

quando submetidos à mesma força aplicada. Sabe-se que a constante elástica kd (do estilingue 

mais “duro”) é o dobro da constante elástica km (do estilingue mais “mole”).  

A razão entre os alcances Dd/Dm, referentes aos estilingues com borrachas “dura” e “mole”, 

respectivamente, é igual a 

a) 1/4. 

b) 1/2. 

c) 1. 

d) 2. 

e) 4 

 

71-Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes nos corpos d'água, 

como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal 

carbonato de cálcio pode ser adicionado ao efluente, em quantidades apropriadas, pois produz 

bicarbonato, que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas: 

 
Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações II, III e IV a 25°C, qual é o 

valor numérico da constante de equilíbrio da reação I? 

a) 4,5 x 10–26          b) 5,0 x 10–5                c) 0,8 x 10–9  

d) 0,2 x 105                  e) 2,2 x 1026 
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72-Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos 

arbovírus, pertencentes ao gênero Flavivirus, existindo quatro sorotipos para o vírus causador 

da dengue. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como o Aedes 

aegypti. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina, 

no Brasil, para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue.  
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Fundação Nacional de Saúde. Dengue: Instruções para pessoal de combate ao vetor. 

Manual de Normas Técnicas. Disponível em: http://portal.saude.gov.br. Acesso em: 7ago. 2012 (adaptado).  

Esse fato pode ser atribuído à  

a) maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que do vírus da dengue.  

b) alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela.  

c) menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que do vírus da febre amarela. 

d) presença de dois tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um tipo no vírus 

da febre amarela. 

e) baixa capacidade de indução da resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao 

da febre amarela. 

 

73- A bomba reduz neutros e neutrinos, e abana-se com o leque da reação em cadeia.  

ANDRADE C. D. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro. Aguilar, 1973 (fragmento).  

Nesse fragmento de poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita 

“em cadeia” porque na  

a) fissão do 235U ocorre liberação de grande quantidade de calor, que dá continuidade à 

reação. 

b) fissão de 235U ocorre liberação de energia, que vai desintegrando o isótopo 238U, 

enriquecendo-o em mais 235U. 

c) fissão do235U ocorre uma liberação de nêutrons, que bombardearão outros núcleos.  

d) fusão do 235U com 238U ocorre formação de neutrino, que bombardeará outros núcleos 

radioativos.  

e) fusão do 235U com 238U ocorre formação de outros elementos radioativos mais pesados, que 

desencadeiam novos processos de fusão. 

 

74-A palavra “biotecnologia” surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer 

introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para 

que ela passasse a produzir a substância. 
 Disponível em: www.brasil.gov.br. Acesso em 28 jul. 2012(adaptado). 

As bactérias modificadas por Herbert Boyer passaram a produzir insulina humana porque 

receberam 

a) a sequência de DNA codificante de insulina humana. 

b) a proteína sintetizada por células humanas. 

c) um RNA recombinante de insulina humana. 

d) o RNA mensageiro de insulina humana. 

e) um cromossomo da espécie humana. 

 

75-Será que uma miragem ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno ótico conhecido como 

Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte 

molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada 

por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos 

ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, 

uma Fata Morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo 
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do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma 

névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro.  
Disponível em: http://apod.nasa.gov. Acesso em: 6 set. 2012(adaptado).  

O fenômeno ótico que, segundo os pesquisadores, provoca a Fata Morgana é a 

a) ressonância.  

b) refração. 

c) difração. 

d) reflexão. 

e) difusão. 

 

76-Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada 

galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a 

partir de um minério denominado esfalerita (ZnS), de pureza 75%. Considere que a conversão 

do minério em zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas: 

 
Considere as massas molares: ZnS (97 g/mol); O2(32 g/mol); ZnO (81 g/mol); SO2(64 

g/mol); CO (28 g/mol); CO2 (44 g/mol); e Zn (65 g/mol).  

Que valor mais próximo de massa de zinco metálico, em quilogramas, será produzido a partir 

de 100 kg de esfalerita?  

a) 25 

b) 33 

c) 40 

d) 50 

e) 54 

 

77-Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica, 

processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de 

hidrocarbonetos diversos, a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como 

fontes alternativas de energia, em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra 

simplificadamente esse processo. 

 
Com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3-dimetil-

butanoico é o  

a) 2,2,7,7 -tetrametil-octano.  

b) 3,3,4,4-tetrametil-hexano. 

c) 2,2,5,5-tetrametil-hexano. 

d) 3,3,6,6-tetrametil-octano. 

e) 2,2,4,4-tetrametil-hexano. 
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78-A definição de queimadura é bem ampla, porém, basicamente, é a lesão causada pela ação 

direta ou indireta produzida pela transferência de calor para o corpo. A sua manifestação varia 

desde bolhas (flictenas) até formas mais graves, capazes de desencadear respostas sistêmicas 

proporcionais à gravidade da lesão e sua respectiva extensão. Muitas vezes, os primeiros 

socorros prestados à vítima, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação do 

paciente.  
Disponível em: www.bombeiros-bm.rs.gov.br.Acesso em: 28 tev.2012 (adaptado). 

Ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimadura com formação de flictena, o 

procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao 

hospital é 

a) colocar gelo sobre a flictena para amenizar o ardor.  

b) utilizar manteiga para evitar o rompimento da flictena.  

c) passar creme dental para diminuir a ardência da flictena. 

d) perfurar a flictena para que a água acumulada seja liberada.  

e) cobrir a flictena com gazes molhadas para evitar a desidratação. 

 

79-As altas temperaturas de combustão e o atrito entre suas peças móveis são alguns dos 

fatores que provocam o aquecimento dos motores à combustão interna. Para evitar o 

superaquecimento e consequentes danos a esses motores, foram desenvolvidos os atuais 

sistemas de refrigeração, em que um fluido arrefecedor com propriedades especiais circula 

pelo interior do motor, absorvendo o calor que, ao passar pelo radiador, é transferido para a 

atmosfera.  

Qual propriedade o fluido arrefecedor deve possuir para cumprir seu objetivo com maior 

eficiência? 

a) Alto calor específico. 

b) Alto calor latente de fusão. 

c) Baixa condutividade térmica. 

d) Baixa temperatura de ebulição. 

e) Alto coeficiente de dilatação térmica. 

 

80-Pesticidas são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após 

sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados são arrastados pela 

água até lagos e rios e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem difundir-se para seus tecidos 

lipídicos e lá se acumularem. A característica desses compostos, responsável pelo processo 

descrito no texto, é o(a) 

a) baixa polaridade. 

b) baixa massa molecular. 

c) ocorrência de halogênios. 

d) tamanho pequeno das moléculas. 

e) presença de hidroxilas nas cadeias. 

 

81-A calda bordalesa é uma alternativa empregada no combate a doenças que afetam folhas 

de plantas. Sua produção consiste na mistura de uma solução aquosa de sulfato de cobre(II), 

CuSO4, com óxido de cálcio, CaO, e sua aplicação só deve ser realizada se estiver levemente 

básica. A avaliação rudimentar da basicidade dessa solução é realizada pela adição de três 

gotas sobre uma faca de ferro limpa. Após três minutos, caso surja uma mancha avermelhada 

no local da aplicação, afirma-se que a calda bordalesa ainda não está com a basicidade 

necessária. O quadro apresenta os valores de potenciais padrão de redução (E0) para algumas 

semirreações de redução. 
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A equação química que representa a reação de formação da mancha avermelhada é: 

a) Ca2+(aq) + 2 Cu+(aq) →Ca (s) + 2 Cu2+(aq).  

b) Ca2+(aq) + 2 Fe2+(aq) →Ca (s) + 2 Fe3+(aq).  

c) Cu2+(aq) + 2 Fe2+(aq) →Cu (s) + 2 Fe3+(aq).  

d) 3 Ca2+(aq) + 2 Fe (s) →3 Ca (s) + 2 Fe3+(aq). 

e) 3 Cu2+(aq) + 2 Fe (s) →3 Cu (s) + 2 Fe3+(aq). 

 

82-Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço 

de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a 

medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na 

barra, dividindo-a em oito partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular, 

com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de 

equilíbrio. 

 
Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos?  

a) 3,00 kg              b) 3,75 kg         c) 5,00 kg        d) 6,00 kg                e) 15,00 kg 

 

83-Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que, evolutivamente, conquistou 

o ambiente terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a 

ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas 

relacionadas à água. Uma das características a que o texto se refere é a  

a) a reprodução por viviparidade. 

b) respiração pulmonar nos adultos. 

c) regulação térmica por endotermia. 

d) cobertura corporal delgada e altamente permeável. 

e) locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos. 

 

84-O aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada dia mais atrativo, pois eles 

são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bio-óleo extraído do 

resíduo de madeira, sendo ΔH1a variação de entalpia devido à queima de 1 g desse bio-óleo, 

resultando em gás carbônico e água líquida, e ΔH2, avariação de entalpia envolvida na 

conversão de 1 g de água no estado gasoso para o estado líquido. 
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A variação de entalpia, em kJ, para a queima de 5 g desse bio-óleo resultando em 

CO2(gasoso) e H2O (gasoso) é: 

a) –106.                      

b) –94,0. 

c) –82,0. 

d) –21,2. 

e) –16,4. 

 

85-Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen (lbnal-Haytham:965-1040 d.C.) escreveu sua 

principal obra, o Livro da Óptica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento 

da visão e outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento da câmara escura. O livro 

foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na 

figura, retirada dessa obra, é representada a imagem invertida de edificações em tecido 

utilizado como anteparo. 

 
Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao(à) 

a) íris  

b) retina  

c) pupila  

d) córnea  

e) cristalino 

 

86-Ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, consegue-se diferenciar 

esses instrumentos um do outro. Essa diferenciação se deve principalmente ao(a) 



142 

 

a) intensidade sonora do som de cada instrumento musical. 

b) potência sonora do som emitido pelos diferentes instrumentos musicais.  

c) diferente velocidade de propagação do som emitido por cada instrumento musical 

d) timbre do som, que faz com que os formatos das ondas de cada instrumento sejam 

diferentes. 

e) altura do som, que possui diferentes frequências para diferentes instrumentos musicais. 

 

87-O formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem 

células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, como os 

neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a 

diferenciação dessas células ocorre por  

a) produzirem mutações específicas. 

b) possuírem DNA mitocondrial diferentes. 

c) apresentarem conjunto de genes distintos. 

d) expressarem porções distintas do genoma. 

e) terem um número distinto de cromossomos. 

 

88-Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em informações do tempo 

de resposta do aparelho em relação às torres de celular da região de onde se originou a 

ligação. Em uma região, um aparelho está na área de cobertura de cinco torres, conforme o 

esquema. 

 
Considerando que as torres e o celular são puntiformes e que estão sob o mesmo plano, qual o 

número mínimo de torres necessárias para se localizar a posição do telefone celular que 

originou a ligação? 

a) Uma.       b) Duas.       c) Três.        d) Quatro.      e) Cinco. 

 

89-Euphorbia mili é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil e conhecida 

como coroa-de-cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente 

produto natural moluscicida, a miliamina L. 
MOREIRA. C. P. s.; ZANI. C. L.; ALVES, T. M. A. Atividade moluscicida do látex de Synadenium carinatum 

boiss. (Euphorbiaceae) sobre Biomphalaria glabrata e isolamento do constituinte majoritário. Revista Eletrônica 

de Farmácia. n. 3. 2010(adaptado).  

 

O uso desse látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar 

no controle da 
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a) dengue. 

b) malária. 

c) elefantíase. 

d) ascarídiase. 

e) esquistossomose. 

 

90-A química verde permite o desenvolvimento tecnológico om danos reduzidos ao meio 

ambiente, e encontrar rotas limpas tem sido um grande desafio. Considere duas rotas 

diferentes utilizadas para a obtenção de ácido adípico, um insumo muito importante para a 

indústria têxtil e de plastificantes. 

 
LENARDAO, E.J. et al. Greon chemistry - Os doze Princípios da Química Verde e sua inserção nas atividades 

de ensino e pesquisa. Química Nova n.1 2003 (adaptado). 

Que fator contribui positivamente para que a segunda rota de síntese seja verde em 

comparação à primeira?  

a) Etapa única na síntese.  

b) Obtenção do produto puro.  

c) Ausência de reagentes oxidantes.  

d) Ausência de elementos metálicos no processo.  

e) Gasto de energia nulo na separação do produto. 

 

Questões do ano de 2016 

 

46 - Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de oleorresina de 

Capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina, e um solvente (um álcool como etanol ou 

isopropanol). Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um 

efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O 

processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídios das terminações nervosas. 
Como funciona o gás de pimenta. Disponível em: http://pessoas.hsw.uol.com.br.  

Acesso em: 1 mar. 2012 (adaptado). 

Quando uma pessoa é atingida com o spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da 

região atingida com água é ineficaz porque a 

a) reação entre etanol e água libera calor, intensificando o ardor. 

b) solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção. 

c) permeabilidade da água na pele é muito alta, não permitindo a remoção do princípio ativo. 

d) solubilização do óleo em água causa um maior espalhamento além das áreas atingidas. 

e) ardência faz evaporar rapidamente a água, não permitindo que haja contato entre o óleo e o 

solvente. 
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47 - A usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia. Com 

20 unidades geradoras e 14 000 MW de potência total instalada, apresenta uma queda de 

118,4 m e vazão nominal de 690 m³/s por unidade geradora. O cálculo da potência teórica 

leva em conta a altura da massa de água represada pela barragem, a gravidade local (10 m/s²) 

e a densidade da água (1 000 kg/m³). A diferença entre a potência teórica e a instalada é a 

potência não aproveitada. 
Disponível em: www.itaipu.gov.br. Acesso em: 11 maio 2013 (adaptado). 

Qual é a potência, em MW, não aproveitada em cada unidade geradora de Itaipu? 

a) 0 

b) 1,18 

c) 116,96 

d) 816,96 

e) 13 183,04 

 

48- A coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em 

lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais 

ao meio ambiente (Figura 1). 

 
A Figura 2 ilustra o Projeto Park Spark, desenvolvido em Cambridge, MA (EUA), em que as 

fezes dos animais domésticos são recolhidas em sacolas biodegradáveis e jogadas em um 

biodigestor instalado em parques públicos; e os produtos são utilizados em equipamentos no 

próprio parque. 

 

 
 

Uma inovação desse projeto é possibilitar o(a) 

a) queima de gás metano. 

b) armazenamento de gás carbônico. 

c) decomposição aeróbica das fezes. 

d) uso mais eficiente de combustíveis fósseis. 

e) fixação de carbono em moléculas orgânicas. 

 

49 Uma ambulância A em movimento retilíneo e uniforme aproxima-se de um observador O, 

em repouso. A sirene emite um som de frequência constante fa. O desenho ilustra as frentes de 

onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue 

registrar, no esboço de um gráfico, a frequência da onda sonora detectada em função do 

tempo f0 (t), antes e depois da passagem da ambulância por ele. 
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Qual esboço gráfico representa a frequência fo (t) detectada pelo observador? 

 

 
 

50-O benzeno, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela 

destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno 

catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química: 

 
A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia 

das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais: 

 
A variação de entalpia do processo de trimerização, em kcal, para a formação de um mol de 

benzeno é mais próxima de 

a) -1090. 

b) -150. 

c) -50. 

d) +157. 

e) +470. 

 

51-Em meados de 2003, mais de 20 pessoas morreram no Brasil após terem ingerido uma 

suspensão de sulfato de bário utilizada como contraste em exames radiológicos. O sulfato de 

bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água, que não se dissolve mesmo na presença de 

ácidos. As mortes ocorreram porque um laboratório farmacêutico forneceu o produto 

contaminado com carbonato de bário, que é solúvel em meio ácido. Um simples teste para 

verificar a existência de íons bário solúveis poderia ter evitado a tragédia. Esse teste consiste 
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em tratar a amostra com solução aquosa de HCl e, após filtrar para separar os compostos 

insolúveis de bário, adiciona-se solução aquosa de H2SO4 sobre o filtrado e observa-se por 30 

minutos 
TUBINO, M.; SIMONI, J.A. Refletindo sobre o caso celobar®  

Química Nova, n. 2, 2007 (adaptado). 

A presença de íons bário solúveis na amostra é indicada pela 

a) liberação de calor. 

b) alteração da cor para rosa. 

c) precipitação de um sólido branco. 

d) formação de gás hidrogênio. 

e) volatilização de gás cloro. 

 

52-Os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. 

O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela 

mariposa do bicho-da-seda. 

 
O uso de feromônios em ações de controle de insetos-praga está de acordo com o modelo 

preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos 

químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro. 

 
 

Considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria apresentada pelo bombicol 

é também apresentada pelo feromônio utilizado no controle do inseto 

a) Sitophilus spp. 

b) Migdolus fryanus. 

c) Anthonomus rubi. 

d) Grapholita molesta. 

e) Scrobipalpuloides absoluta. 

 

53-O esquema representa, de maneira simplificada, o processo de produção de etanol 

utilizando milho como matéria-prima. 
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A etapa de hidrólise na produção de etanol a partir do milho é fundamental para que 

a) a glicose seja convertida em sacarose. 

b) as enzimas dessa planta sejam ativadas. 

c) a maceração favoreça a solubilização em água. 

d) o amido seja transformado em substratos utilizáveis pela levedura. 

e) os grãos com diferentes composições químicas sejam padronizados. 

 

54-Durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os 

engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto 

está de acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio, 

cuja temperatura média da água é de 25 °C, e usará a sua água somente para refrigeração. O 

projeto pretende que a usina opere com 1,0 MW de potência elétrica e, em razão de restrições 

técnicas, o dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento, na forma de 

calor. Para atender a resolução número 430, de 13 de maio de 2011, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a 

água só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura de, no máximo, 3 °C em 

relação à temperatura da água do rio captada pelo sistema de arrefecimento. Considere o calor 

especifico da água igual a 4 kJ/(kg °C). 

Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água, em kg/s, para a 

refrigeração da usina deve ser mais próximo de 

a) 42. 

b) 84. 

c) 167. 

d) 250. 

e) 500. 

 

55 - A figura 1 apresenta o gráfico da intensidade, em decibéis (dB), da onda sonora emitida 

por um alto-falante, que está em repouso, e medida por um microfone em função da 

frequência da onda para diferentes distâncias: 3 mm, 25 mm, 51 mm e 60 mm. A Figura 2 

apresenta um diagrama com a indicação das diversas faixas do espectro de frequência sonora 

para o modelo de alto-falante utilizado neste experimento. 
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Relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2, como a intensidade sonora 

percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante? 

a) Aumenta na faixa das frequências médias. 

b) Diminui na faixa das frequências agudas. 

c) Diminui na faixa das frequências graves. 

d) Aumenta na faixa das frequências médias altas. 

e) Aumenta na faixa das frequências médias baixas. 

 

56-As proteínas de uma célula eucariótica possuem peptídeos sinais, que são sequências de 

aminoácidos responsáveis pelo seu endereçamento para as diferentes organelas, de acordo 

com suas funções. Um pesquisador desenvolveu uma nanopartícula capaz de carregar 

proteínas para dentro de tipos celulares específicos. Agora ele quer saber se uma 

nanopartícula carregada com uma proteína bloqueadora do ciclo de Krebs in vitro é capaz de 

exercer sua atividade em uma célula cancerosa, podendo cortar o aporte energético e destruir 

essas células. 

Ao escolher essa proteína bloqueadora para carregar as nanopartículas, o pesquisador 

deve levar em conta um peptídeo sinal de endereçamento para qual organela? 

a) Núcleo. 

b) Mitocôndria. 

c) Peroxissomo. 

d) Complexo golgiense. 

e) Retículo endoplasmático. 

 

57 - O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na 

forma de ecos após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas 

dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Isso se dá em razão da 

sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das 

pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas 

características lhe permitem caçar pequenas presas mesmo quando estão em movimento em 

relação a si. Considere uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta, em 

movimento retilíneo e uniforme, de um morcego em repouso. 

A distância e velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo 

sistema de um morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos? 

a) Intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida diminuída. 

b) Intensidade aumentada, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida diminuída. 

c) Intensidade diminuída, o tempo de retorno diminuído e a frequência percebida aumentada. 

d) Intensidade diminuída, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada. 
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e) Intensidade aumentada, o tempo de retorno aumentado e a frequência percebida aumentada. 

 

58 - A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua 

taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, 

produtos podem chegar ao consumidor mais baratos.  Um dos parâmetros que mede a 

eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar (R, em %) definido como 

 
em que n corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre 

brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química: 

 
As massas molares (em g/mol) desses elementos são: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Br = 

80. 

O rendimento molar da reação, em que 32 g de metanol foram obtidos a partir de 142,5 g de 

brometo de metila e 80 g de hidróxido de sódio, é mais próximo de 

a) 22%. 

b) 40%. 

c) 50%. 

d) 67%. 

e) 75%. 

 

59 - Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular 

resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. 

Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a 

resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados três tipos de lápis 

diferentes (2H, HB e 6B) para efetuar três traçados distintos. 

 

 
 

Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um 

sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse 

experimento, para as resistências elétricas (R), medidas com o auxílio de um ohmímetro 

ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os 

resistores obedeciam à Lei de Ohm. 
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Na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e, em seguida, 

conectou-o nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC, respectivamente. Ao 

estabelecer a razão RAB / RBC, qual resultado o estudante obteve? 

a) 1 

b) 4/7 

c) 10/27 

d) 14/81 

e) 4/81 

 

60- O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado 

para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção 

desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo 

intermoleculares entre a superfície do carvão (adsorvente) e o benzeno (adsorvato, substância 

adsorvida). 

No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida ocorre a formação 

de: 

a) ligações dissulfeto. 

b) ligações covalentes. 

c) ligações de hidrogênio. 

d) interações dipolo induzido – dipolo induzido. 

e) interações dipolo permanente – dipolo permanente. 

 

61 - Um pesquisador investigou o papel da predação por peixes na densidade e tamanho das 

presas, como possível controle de populações de espécies exóticas em costões rochosos. No 

experimento colocou uma tela sobre uma área da comunidade, impedindo o acesso dos peixes 

ao alimento, e comparou o resultado com uma área adjacente na qual os peixes tinham acesso 

livre. O quadro apresenta os resultados encontrados após 15 dias de experimento. 

 
O pesquisador concluiu corretamente que os peixes controlam a densidade dos(as)  

a) algas, estimulando seu crescimento. 

b) cracas, predando especialmente animais pequenos. 

c) mexilhões, predando especialmente animais pequenos. 

d) quatro espécies testadas, predando indivíduos pequenos 

e) ascídias, apesar de não representarem os menores organismos. 

 

62-Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e 

majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma 

inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por 
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fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes ocorre a transição desse elemento da 

forma inorgânica para a orgânica. 

Em qual grupo de organismos ocorre essa transição? 

a) Fitoplâncton. 

b) Zooplâncton. 

c) Moluscos. 

d) Crustáceos 

e) Peixes. 

 

63 - Dois veículos que trafegam com velocidade constante em uma estrada, na mesma direção 

e sentido, devem manter entre si uma distância mínima. Isso porque o movimento de um 

veículo, até que ele pare totalmente, ocorre em duas etapas, a partir do momento em que o 

motorista detecta um problema que exige uma freada brusca. A primeira etapa é associada à 

distância que o veículo percorre entre o intervalo de tempo da detecção do problema e o 

acionamento dos freios. Já a segunda se relaciona com a distância que o automóvel percorre 

enquanto os freios agem com desaceleração constante. 

Considerando a situação descrita, qual esboço gráfico representa a velocidade do 

automóvel em relação à distância percorrida até parar totalmente? 

 

 

 

64 –  

TEXTO I 

Biocélulas combustíveis são uma alternativa tecnológica para substituição das baterias 

convencionais. Em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de 

substratos orgânicos. Liberam elétrons produzidos na respiração celular para um eletrodo, 

onde fluem por um circuito elétrico até o cátodo do sistema, produzindo corrente elétrica. 

Uma reação típica que ocorre em biocélulas microbiológicas utiliza o acetato como substrato. 
AQUINO NETO, S. Preparação e caracterização de bioanodos para biocélula a combustível etanol/O2 . 

Disponível em: www.teses.usp.br. Acesso em: 23 jun. 2015 (adaptado). 

TEXTO II 
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Em sistemas bioeletroquímicos, os potenciais padrão (E°’) apresentam valores característicos. 

Para as biocélulas de acetato, considere as seguintes semirreações de redução e seus 

respectivos potenciais: 

 
SCOTT, K.; YU, E. H. Microbial electrochemical and fuel cells: fundamentals and applications. 

 Woodhead Publishing Series in Energy, n. 88, 2016 (adaptado). 

 

Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas de acetato, ligadas em série, 

necessárias para se obter uma diferença de potencial de 4,4 V? 

a) 3 

b) 4 

c) 6 

d) 9 

e) 15 

 

65 - A formação de coágulos sanguíneos em veias e artérias é um dos fatores responsáveis 

pela ocorrência de doenças cardiovasculares, como varizes, infarto e acidentes vasculares 

cerebrais. A prevenção e o tratamento dessas doenças podem ser feitos com drogas 

anticoagulantes. A indústria farmacêutica estimula a pesquisa de toxinas animais com essa 

propriedade. 

Considerando as adaptações relacionadas aos hábitos alimentares, os animais adequados ao 

propósito dessas pesquisas são os(as) 

a) moluscos fitófagos. 

b) moscas saprófagas. 

c) pássaros carnívoros. 

d) morcegos frugívoros. 

e) mosquitos hematófagos. 

 

66- A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e 

propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno 

cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, 

um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência 

do motor é de 18 RPM, e o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. 

 

 
 

A frequência de giro do ponteiro, em RPM, é 

a) 1. 

b) 2. 

c) 4. 

d) 81. 

e) 162. 
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67- Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela, parece-nos estar a 

olhar para algo que se tornou pedra ou terra, mas quando derrete e se dispersa, esta torna-se 

bafo e ar; o ar, quando é queimado, torna-se fogo; e, inversamente, o fogo, quando se contrai 

e se extingue, regressa à forma do ar; o ar, novamente concentrado e contraído, torna-se 

nuvem e nevoeiro, mas, a partir destes estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água 

corrente, e de água torna-se novamente terra e pedras; e deste modo, como nos parece, dão 

geração uns aos outros de forma cíclica. 
PLATÃO. Timeu-Crítias. Coimbra: CECH, 2011. 

Do ponto de vista da ciência moderna, os “quatro elementos” descritos por Platão 

correspondem, na verdade, às fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. As transições 

entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas 

pela matéria em escala microscópica. 

Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria, em nível 

microscópico, estão associadas a uma 

a) troca de átomos entre as diferentes moléculas do material. 

b) transmutação nuclear dos elementos químicos do material. 

c) redistribuição de prótons entre os diferentes átomos do material. 

d) mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. 

e) alteração nas proporções dos diferentes isótopos de cada elemento presente no material. 

 

68 - Para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar são gerados cerca 

de 18 L de vinhaça que é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que 

contém teores médios de nutrientes N, P e K iguais a 357 mg/L, 60 mg/L e 2 034 mg/L, 

respectivamente. 

 
SILVA, M. A. S.; GRIEBELER, N. P.; BORGES, L. C. Uso de vinhaça e impactos nas propriedades do solo e 

lençol freático. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, n. 1, 2007 (adaptado). 

Na produção de 27 000 L de etanol, a quantidade total de fósforo, em kg, disponível na 

vinhaça será mais próxima de 

a) 1. 

b) 29. 

c) 60. 

d) 170. 

e) 1000. 

 

69 - Recentemente um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados do 

dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato pelas plantas. 

Consequentemente, a qualidade nutricional desses alimentos pode diminuir à medida que os 

níveis de dióxido de carbono na atmosfera atingirem as estimativas para as próximas décadas. 
Bloom, A J et al. Nitrate assimilation is inhibited by elevated CO2 in field grown wheat.  

Nature Climate Change, n. 4., abr 2014, adaptado. 

Nesse contexto, a qualidade nutricional do grão de trigo será modificada primeiramente pela 

redução de 

a) amido. 

b) frutose. 

c) lipídeos. 

d) celulose. 

e) proteínas. 

 



154 

 

70-Pesquisadores recuperaram DNA de ossos de mamute (Mammuthus primigenius) 

encontrados na Sibéria, que tiveram sua idade de cerca de 28 mil anos confirmada pela 

técnica do carbono-14. 

FAPESP. DNA de mamute é revelado. Disponível em: http://agencia.fapesp.br.  
Acesso em: 13 ago. 2012 (adaptado). 

A técnica de datação apresentada no texto só é possível devido à 

a) proporção conhecida entre carbono-14 e carbono-12 na atmosfera ao longo dos anos. 

b) decomposição de todo o carbono-12 presente no organismo após a morte. 

c) fixação maior do carbono-14 nos tecidos de organismos após a morte. 

d) emissão de carbono-12 pelos tecidos de organismos após a morte. 

e) transformação do carbono-12 em carbono-14 ao longo dos anos. 

 

71-A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas com 

raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento; 

raízes que se expandem verticalmente, por causa da baixa oxigenação do substrato; folhas que 

têm glândulas para eliminar o excesso de sais; folhas que podem apresentar cutícula espessa 

para reduzir a perda de água por evaporação. 

As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma: 

a) Cerrado. 

b) Pampas. 

c) Pantanal. 

d) Manguezal. 

e) Mata de Cocais. 

 

72- Uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida. Todos os dias cumpre o 

mesmo ritual: colhe folhas de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto. Em seguida, 

coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a, conforme mostrado na figura. 

 
Qual processo de separação é responsável pela aromatização promovida? 

a) Filtração simples. 

b) Destilação simples. 

c) Extração por arraste. 

d) Sublimação fracionada. 

e) Decantação sólido-líquido. 

 

73-Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam geralmente, diminuição 

de sua a estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas (sistemas 

agroflorestais) pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional e, 

ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada. 

http://agencia.fapesp.br/
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Disponível em: saf.cnpgc.embrapa.br. Acesso em 21 jan. 2012 (adaptado) 

Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois 

a) substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. 

b) intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas. 

c) promove maior diversidade de vida no solo como aumento da matéria orgânica. 

d) favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais. 

e) cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação 

sobre o solo. 

 

74 -Três lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta 

resistência interna desprezível, e os fios possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise 

do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos: A, B, C, D e E; e rotulou essas correntes 

de IA, IB, IC, ID e IE, respectivamente. 

 
O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são 

a) IA = IE e IC = ID. 

b) IA = IB = IE e IC = ID. 

c) IA = IB, apenas. 

d) IA = IB = IE, apenas. 

e) IC = IB, apenas. 

 

75-A figura ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta 
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Mesmo que essa planta viesse sofrer ação contínua do vento e sua copa crescesse voltada para 

baixo, essa seiva continuaria naturalmente seu percurso. 

O que garante o transporte dessa seiva é a 

a) gutação. 

b) gravidade. 

c) respiração. 

d) fotossíntese. 

e) transpiração. 

 

76 - Nucleófilos (Nu–) são bases de Lewis que reagem com haletos de alquila, por meio de 

uma reação chamada substituição nucleofílica (SN), como mostrado no esquema: 

 
A reação de SN entre metóxido de sódio (Nu– = CH3O–) e brometo de metila fornece um 

composto orgânico pertencente à função 

a) éter. 

b) éster. 

c) álcool. 

d) haleto. 

e) hidrocarboneto. 

 

77-O trilho de ar é um dispositivo utilizado em laboratórios de física para analisar 

movimentos em que corpos de prova (carrinhos) podem se mover com atrito desprezível. A 

figura ilustra um trilho horizontal com dois carrinhos (1 e 2) em que se realiza um 

experimento para obter a massa do carrinho 2. No instante em que o carrinho 1, de massa 

150,0 g, passa a se mover com velocidade escalar constante, o carrinho 2 está em repouso. No 

momento em que o carrinho 1 se choca com o carrinho 2, ambos passam a se movimentar 
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juntos com velocidade escalar constante. Os sensores eletrônicos distribuídos ao longo do 

trilho determinam as posições e registram os instantes associados à passagem de cada 

carrinho, gerando os dados do quadro. 

 
Com base nos dados experimentais, o valor da massa do carrinho 2 é igual a 

a) 50,0 g 

b) 250,0 g 

c) 300,0 g 

d) 450,0 g 

e) 600,0 g 

 

78- Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre 

os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e 

provocam a chuva ácida. Para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser 

borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Considere as 

informações das substâncias listadas no quadro. 

 
 Dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior 

eficiência os gases poluentes é o(a) 

a) fenol. 

b) piridina. 

c) metilamina. 

d) hidrogenofosfato de potássio. 

e) hidrogenosulfato de potássio. 

 

79 - Vários métodos são empregados para prevenção de infecções por microrganismos. Dois 

desses métodos utilizam microrganismos vivos e são eles: as vacinas atenuadas, constituídas 

por patógenos avirulentos, e os probióticos que contém bactérias benéficas. Na figura são 
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apresentados cinco diferentes mecanismos de exclusão de patógenos pela ação dos probióticos 

no intestino de um animal. 

 
 

Qual mecanismo de ação desses probióticos promove um efeito similar ao da vacina? 

a) 5 

b) 4 

c) 3 

d) 2 

e) 1 

 

80 - O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (na sigla em inglês, IPCC) prevê 

que nas próximas décadas o planeta passará por mudanças climáticas e propõe estratégias de 

mitigação e adaptação a elas. As estratégias de mitigação são direcionadas à causa dessas 

mudanças, procurando reduzir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. 

As estratégias de adaptação, por sua vez, são direcionadas aos efeitos dessas mudanças, 

procurando preparar os sistemas humanos às mudanças climáticas já em andamento, de modo 

a reduzir seus efeitos negativos. 

IPCC, 2014. Climate Change 2014: synthesis report. Disponível em: http://w5-syr.ipcc.ch.  
Acesso em: 22 out 2015 (adaptado) 

Considerando as informações do texto, qual ação representa uma estratégia de adaptação? 

a) Construção de usinas eólicas. 

b) Tratamento de resíduos sólidos. 

c) Aumento da eficiência dos veículos. 

d) Adoção de agricultura sustentável de baixo carbono. 

e) Criação de diques de contenção em regiões costeiras. 

http://w5-syr.ipcc.ch/
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81-A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ela mede o 

grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu 

coeficiente de partição. 

 
Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são, 

respectivamente, 

a) menor e menor que a lipofilia da testosterona. 

b) menor e maior que a lipofilia da testosterona. 

c) maior e menor que a lipofilia da testosterona. 

d) maior e maior que a lipofilia da testosterona. 

e) menor e igual que a lipofilia da testosterona. 

 

82-Uma invenção que significou um grande avanço tecnológico na Antiguidade, a polia 

composta ou a associação de polias, é atribuída a Arquimedes (287 a.C. a 212 a.C.). O aparato 

consiste em associar uma série de polias móveis a uma fixa. A figura exemplifica um arranjo 

possível para esse aparato. É relatado que Arquimedes teria demonstrado para o rei Hierão um 

outro arranjo desse aparato, movendo sozinho, sobre a areia da praia, um navio repleto de 

passageiros e cargas, algo que seria impossível sem a participação de muitos homens. 

Suponha que a massa do navio era de 3 000 kg, que o coeficiente de atrito estático entre o 

navio e a areia era de 0,8 e que Arquimedes tenha puxado o navio com uma força F, paralela à 

direção do movimento e de módulo igual a 400 N. Considere os fios e as polias ideais, a 

aceleração da gravidade igual a 10 m/s² e que a superfície da praia é perfeitamente horizontal. 

 

 
O número mínimo de polias móveis usadas, nessa situação, por Arquimedes foi 

a) 3. 

b) 6. 

c) 7. 

d) 8. 

e) 10. 
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83- O Brasil possui um grande número de espécies distintas entre animais, vegetais e 

microrganismos envoltos em uma imensa complexidade e distribuídas em uma grande 

variedade de ecossistemas. 
SANDES, A R. R. BLASI, G. Biodiversidade e diversidade química e genética. Disponível em: 

http://novastecnologias.com.br. Acesso em 22 set 2015 (adaptado). 

O incremento da variabilidade ocorre em razão da permuta genética, a qual propicia a troca de 

segmentos entre cromátides não irmãs na meiose. 

Essa troca de segmentos é determinante na 

a) produção de indivíduos mais férteis. 

b) transmissão de novas características adquiridas. 

c) recombinação genética na formação dos gametas. 

d) ocorrência de mutações somáticas nos descendentes. 

e) variação do número de cromossomos característico da espécie. 

 

84 - Num experimento, um professor deixa duas bandejas de mesma massa, uma de plástico e 

outra de alumínio, sobre a mesa do laboratório. Após algumas horas, ele pede aos alunos que 

avaliem a temperatura das duas bandejas, usando para isso o tato. Seus alunos afirmam, 

categoricamente, que a bandeja de alumínio encontra-se numa temperatura mais baixa. 

Intrigado, ele propõe uma segunda atividade, em que coloca um cubo de gelo sobre cada uma 

das bandejas, que estão em equilíbrio térmico com o ambiente, e os questiona em qual delas a 

taxa de derretimento do gelo será maior. 

O aluno que responder corretamente ao questionamento do professor dirá que o derretimento 

ocorrerá 

a) mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem uma maior condutividade térmica 

que a de plástico. 

b) mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem inicialmente uma temperatura mais 

alta que a de alumínio. 

c) mais rapidamente na bandeja de plástico, pois ela tem uma maior capacidade térmica que a 

de alumínio. 

d) mais rapidamente na bandeja de alumínio, pois ela tem um calor específico menor que a de 

plástico. 

e) com a mesma rapidez nas duas bandejas, pois apresentarão a mesma variação de 

temperatura. 

 

85-Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares. A 

parte iônica dos tensoativos interage com substâncias polares, e a parte lipofílica interage com 

as apolares. A estrutura orgânica de um tensoativos pode ser representada por: 

 
 

Esse arranjo é representado esquematicamente por: 
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86 - Um experimento para comprovar a natureza ondulatória da radiação de micro-ondas foi 

realizado da seguinte forma: anotou-se a frequência de operação de um forno de micro-ondas 

e, em seguida, retirou-se sua plataforma giratória. No seu lugar, colocou-se uma travessa 

refratária com uma camada grossa de manteiga. Depois disso, o forno foi ligado por alguns 

segundos. Ao se retirar a travessa refratária do forno, observou-se que havia três pontos de 

manteiga derretida alinhados sobre toda a travessa. Parte da onda estacionária gerada no 

interior do forno é ilustrada na figura. 

 
 

De acordo com a figura, que posições correspondem a dois pontos consecutivos da manteiga 

derretida? 

a) I e III 

b) I e V 

c) II e III 

d) II e IV 

e) II e V 

 

87-Portadores de diabetes insipidus reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde 

quanto aos dois tipos de diabetes: mellitus e insipidus. Enquanto o primeiro tipo está 

associado aos níveis ou à ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse 

hormônio. O diabetes insipidus é caracterizado por um distúrbio na produção ou no 

funcionamento do hormônio antidiurético (na sigla em inglês, ADH), secretado pela neuro-

hipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. 

Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente 

acometido por diabetes insipidus? 

a) Alta taxa de glicose no sangue. 

b) Aumento da pressão arterial. 

c) Ganho de massa corporal. 

d) Anemia crônica. 

e) Desidratação. 

 

88-A magnetohipertermia é um procedimento terapêutico que se baseia na elevação da 

temperatura das células de uma região especifica do corpo que estejam afetadas por um 

tumor. Nesse tipo de tratamento, nanopartículas magnéticas são fagocitadas pelas células 
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tumorais, e um campo magnético alternado externo é utilizado para promover a agitação das 

nanopartículas e consequente aquecimento da célula. 

A elevação de temperatura descrita ocorre porque 

a) o campo magnético gerado pela oscilação das nanopartículas é absorvido pelo tumor. 

b) o campo magnético alternado faz as nanopartículas girarem, transferindo calor por atrito. 

c) as nanopartículas interagem magneticamente com as células do corpo, transferindo calor. 

d) o campo magnético alternado fornece calor para as nanopartículas que o transfere às 

células do corpo. 

e) as nanopartículas são aceleradas em um único sentido em razão da interação com o campo 

magnético, fazendo-as colidir com as células e transferir calor. 

 

89 - O aquecimento de um material por irradiação com micro-ondas ocorre por causa da 

interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Um importante atributo 

do aquecimento por micro-ondas é a absorção direta da energia pelo material a ser aquecido. 

Assim, esse aquecimento é seletivo e dependerá, principalmente, da constante dielétrica e da 

frequência de relaxação do material. O gráfico mostra a taxa de aquecimento de cinco 

solventes sob irradiação de micro-ondas. 
BARBOZA, A. C. R. N. et al. Aquecimento em forno de micro-ondas. Desenvolvimento de  

alguns conceitos fundamentais. Química Nova, n. 6, 2001 (adaptado). 

 
 

No gráfico, qual solvente apresenta taxa média de aquecimento mais próxima de zero, no 

intervalo de 0 s a 40 s? 

a) H2O 

b) CH3OH 

c) CH3CH2OH 

d) CH3CH2CH2OH 

e) CH3CH2CH2CH2CH2CH3 

 

90 - Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma 

única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa 

hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente 

existentes. 

Um exemplo de tal processo é o(a) 

a) desenvolvimento embrionário. 

b) reprodução sexuada. 

c) respiração aeróbica. 

d) excreção urinária. 
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e) síntese proteica. 

 

Questões do ano de 2017 

 

91-A toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido 

como DL50 (dose letal mediana). Ele representa a dosagem aplicada a uma população de 

seres vivos que mata 50% desses indivíduos e é normalmente medido utilizando-se ratos 

como cobaias. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois ao se extrapolar os 

dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar o nível tolerável de contaminação de 

alimentos, para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas.  

O quadro apresenta três pesticidas e suas toxicidades. A unidade mg/kg indica a massa da 

substância ingerida pela massa da cobaia. 

 
Sessenta ratos, com massa de 200 g cada, foram divididos em três grupos de vinte. Três 

amostras de ração, contaminadas, cada uma delas com um dos pesticidas indicados no quadro, 

na concentração de 3 mg por grama de ração, foram administradas para cada grupo de 

cobaias. Cada rato consumiu 100 g de ração. 

Qual(ais) grupo(s) terá(ão) uma mortalidade mínima de 10 ratos? 

a) O grupo que se contaminou somente com atrazina. 

b) O grupo que se contaminou somente com diazinon. 

c) Os grupos que se contaminaram com atrazina e malation. 

d) Os grupos que se contaminaram com diazinon e malation. 

e) Nenhum dos grupos contaminados com atrazina, diazinon e malation. 

 

92-Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir 

ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de 

fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. 

Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam 

a) ativando o sistema imunológico do hospedeiro. 

b) interferindo na cascata bioquímica da inflamação. 

c) removendo as toxinas sintetizadas pelas bactérias. 

d) combatendo as células hospedeiras das bactérias. 

e) danificando estruturas específicas da célula bacteriana. 

 

93-Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros 

semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia (gás tóxico 

e incolor) em granjas avícolas. A polianilina um polímero semicondutor que tem o valor de 

sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de 

amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico e a sua 

resposta elétrica é mostrada no gráfico. 
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O valor da resistência elétrica da polianilina na presença de altas concentrações de amônia, 

em ohm, é igual a 

a) 0,5 × 100.                           . 

b) 2,0 × 100.                            

c) 2,5 × 105. 

d) 5,0 × 105 

e) 2,0 × 106. 

 

94-Pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao 

uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono “se inseriram” no interior dos 

cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos. 

Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas, os elétrons são “excitados” e se 

deslocam no interior de membranas dos cloroplastos, e a planta utiliza em seguida essa 

energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver 

comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos, e os pesquisadores 

tiveram a ideia de utilizá-los como “antenas”, estimulando a conversão de energia solar pelos 

cloroplastos, com o aumento do transporte de elétrons.  
Nanotubos de carbono incrementam a fotossíntese de plantas.  

Disponível em: http://lqes.iqm.unicamp.br. Acesso em: 14 nov. 2014 (adaptado). 

 

O aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono 

promoverem diretamente a 

a) utilização de água. 

b) absorção de fótons. 

c) formação de gás oxigênio. 

d) proliferação dos cloroplastos. 

e) captação de dióxido de carbono. 

 

95-A eletrólise é um processo não espontâneo de grande importância para a indústria química. 

Uma de suas aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio, a partir de uma 

solução aquosa de cloreto de sódio. Nesse procedimento, utiliza-se uma célula eletroquímica, 

como ilustrado. 
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No processo eletrolítico ilustrado, o produto secundário obtido é o 

a) vapor de água. 

b) oxigênio molecular. 

c) hipoclorito de sódio. 

d) hidrogênio molecular. 

e) cloreto de hidrogênio. 

 

96-Os sapos passam por uma metamorfose completa. Os girinos apresentam cauda e 

brânquias externas, mas não têm pernas. Com o crescimento e desenvolvimento do girino, as 

brânquias desaparecem, as pernas surgem e a cauda encolhe. Posteriormente, a cauda 

desaparece por apoptose ou morte celular programada, regulada por genes, resultando num 

sapo adulto jovem.  

A organela citoplasmática envolvida diretamente no desaparecimento da cauda é 

a) ribossomo. 

b) lisossomo. 

c) peroxissomo. 

d) complexo golgiense. 

e) retículo endoplasmático. 

 

97-Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento de parte da água de cozimento 

sobre a chama azul do fogo, mudando-a para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode 

suscitar interpretações diversas, relacionadas às substâncias presentes na água de cozimento. 

Além do sal de cozinha (NaCl), nela se encontram carboidratos, proteínas e sais minerais. 

Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela 

a) reação do gás de cozinha com o sal, volatilizando gás cloro. 

b) emissão de fótons pelo sódio, excitado por causa da chama. 

c) produção de derivado amarelo, pela reação com o carboidrato. 

d) reação do gás de cozinha com a água, formando gás hidrogênio. 

e) excitação das moléculas de proteínas, com formação de luz amarela. 

 

98-A classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir cinco grandes linhas 

evolutivas utilizando, como critérios de classificação, a organização celular e o modo de 

nutrição. Woese e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam 

o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos 
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e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de 

vista evolutivo. 

 
   A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia 

fundamentalmente em 

a) tipos de células. 

b) aspectos ecológicos. 

c) relações filogenéticas. 

d) propriedades fisiológicas. 

e) características morfológicas. 

 

99-Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce 

sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. 

Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em cinco 

modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundo de duração, e 

os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse 

equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os 

parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes 

e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no 

gráfico de aceleração por tempo. 

 
Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

e) 5 

 

100-Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial, feita com um polímero gelatinoso 

coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no 

corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e 

se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. 
MOUTINHO, S. Coagulação acelerada. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. 
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Acesso em: 19 fev. 2013 (adaptado). 

Qual a doença cujos pacientes teriam melhora de seu estado de saúde com o uso desse 

material? 

a) Filariose. 

b) Hemofilia. 

c) Aterosclerose. 

d) Doença de Chagas. 

e) Síndrome da imunodeficiência adquirida. 

 

101-A figura mostra como é a emissão de radiação eletromagnética para cinco tipos de 

lâmpada: haleto metálico, tungstênio, mercúrio, xênon e LED (diodo emissor de luz). As áreas 

marcadas em cinza são proporcionais à intensidade da energia liberada pela lâmpada. As 

linhas pontilhadas mostram a sensibilidade do olho humano aos diferentes comprimentos de 

onda. UV e IV são as regiões do ultravioleta e do infravermelho, respectivamente. Um 

arquiteto deseja iluminar uma sala usando uma lâmpada que produza boa iluminação, mas que 

não aqueça o ambiente. 

 
Disponível em: http://zeiss-campus.magnet.fsu.edu. Acesso em: 8 maio 2017 (adaptado). 

Qual tipo de lâmpada melhor atende ao desejo do arquiteto? 

a) Haleto metálico. 

b) Tungstênio. 

c) Mercúrio. 

d) Xênon. 

e) LED. 

 

102-Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de 

condensação de vapor de água que, sob condições adequadas de temperatura e pressão, 

propiciam a formação das nuvens e consequentemente das chuvas. No ar atmosférico, tais 

partículas são formadas pela reação de ácidos (HX) com a base NH3, de forma natural ou 

antropogênica, dando origem a sais de amônio (NH4X), de acordo com a equação química 

genérica: 

 

HX (g) + NH3 (g) → NH4X (s) 
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FELIX, E. P.; CARDOSO, A. A. Fatores ambientais que afetam a precipitação úmida. 

Química Nova na Escola, n. 21, maio 2005 (adaptado). 

 

A fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorre por 

a) ligações iônicas. 

b) interações dipolo-dipolo. 

c) interações dipolo-dipolo induzido. 

d) interações íon-dipolo. 

e) ligações covalentes. 

 

103-Em uma linha de transmissão de informações por fibra óptica, quando um sinal diminui 

sua intensidade para valores inferiores a 10 dB, este precisa ser retransmitido. No entanto, 

intensidades superiores a 100 dB não podem ser transmitidas adequadamente. A figura 

apresenta como se dá a perda de sinal (perda óptica) para diferentes comprimentos de onda 

para certo tipo de fibra óptica. 

 
Atenuação e limitações das fibras ópticas. Disponível em: www.gta.ufrj.br.Acesso em: 25 maio 2017 

(adaptado). 

Qual é a máxima distância, em km, que um sinal pode ser enviado nessa fibra sem ser 

necessária uma retransmissão? 

a) 6 

b) 18 

c) 60 

d) 90 

e) 100 

 

104 -A técnica do carbono-14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de 

emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 

emissões beta/(min g). Após a morte, a quantidade de 14C se reduz pela metade a cada 5 730 

anos. 
A prova do carbono 14. Disponível em: http://noticias.terra.com.br. Acesso em: 9 nov. 2013 (adaptado). 

 

Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 g foi encontrado em um sítio 

arqueológico, e a medição de radiação apresentou 6 750 emissões beta por hora. A idade desse 

fóssil, em anos, é 

a) 450. 

b) 1 433. 

c) 11 460. 

d) 17 190. 

e) 27 000. 
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105-A figura mostra o funcionamento de uma estação híbrida de geração de eletricidade 

movida a energia eólica e biogás. Essa estação possibilita que a energia gerada no parque 

eólico seja armazenada na forma de gás hidrogênio, usado no fornecimento de energia para a 

rede elétrica comum e para abastecer células a combustível. 

 
Disponível em: www.enertrag.com. Acesso em: 24 abr. 2015 (adaptado). 

Mesmo com ausência de ventos por curtos períodos, essa estação continua abastecendo a 

cidade onde está instalada, pois o(a) 

a) planta mista de geração de energia realiza eletrólise para enviar energia à rede de 

distribuição elétrica. 

b) hidrogênio produzido e armazenado é utilizado na combustão com o biogás para gerar 

calor e eletricidade. 

c) conjunto de turbinas continua girando com a mesma velocidade, por inércia, mantendo a 

eficiência anterior. 

d) combustão da mistura biogás-hidrogênio gera diretamente energia elétrica adicional para a 

manutenção da estação. 

e) planta mista de geração de energia é capaz de utilizar todo o calor fornecido na combustão 

para a geração de eletricidade. 

 

106-Na Idade Média, para elaborar preparados a partir de plantas produtoras de óleos 

essenciais, as coletas das espécies eram realizadas ao raiar do dia. Naquela época, essa prática 

era fundamentada misticamente pelo efeito mágico dos raios lunares, que seria anulado pela 

emissão dos raios solares. Com a evolução da ciência, foi comprovado que a coleta de 

algumas espécies ao raiar do dia garante a obtenção de material com maiores quantidades de 

óleos essenciais. 

 A explicação científica que justifica essa prática se baseia na 

a) volatilização das substâncias de interesse. 

b) polimerização dos óleos catalisada pela radiação solar. 

c) solubilização das substâncias de interesse pelo orvalho. 

d) oxidação do óleo pelo oxigênio produzido na fotossíntese. 

e) liberação das moléculas de óleo durante o processo de fotossíntese. 

 

107-A depilação a laser (popularmente conhecida como depilação a laser) consiste na 

aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos 

folículos capilares. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, selecionam-se 

comprimentos de onda que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não 

afetam a oxi-hemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região em que o tratamento será 
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aplicado. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela 

melanina, oxi-hemoglobina e água. 

 
MACEDO, F. S.; MONTEIRO, E. O. Depilação com laser e luz intensa pulsada. Revista Brasileira de 

Medicina. Disponível em: www.moreirajr.com.br.Acesso em: 4 set. 2015 (adaptado). 

Qual é o comprimento de onda, em nm, ideal para a depilação a laser? 

a) 400 

b) 700 

c) 1 100 

d) 900 

e) 500 

 

108-O brinquedo pula-pula (cama elástica) é composto por uma lona circular flexível 

horizontal presa por molas sua borda. As crianças brincam pulando sobre ela, alterando e 

alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, desprezando o atrito com o ar e os 

movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico 

vertical em torno da posição de equilíbrio da lona (h = 0), passando pelos pontos de máxima e 

de mínima alturas, hmáx e hmín, respectivamente. 

Esquematicamente, o esboço do gráfico da energia cinética da criança em função de sua 

posição vertical na situação descrita é: 

 
 

109-O fenômeno da piracema (subida do rio) é um importante mecanismo que influencia a 

reprodução de algumas espécies de peixes, pois induz o processo que estimula a queima de 

gordura e ativa mecanismos hormonais complexos, preparando-os para a reprodução. 

Intervenções antrópicas nos ambientes aquáticos, como a construção de barragens, interferem 

na reprodução desses animais. 
MALTA, P. Impacto ambiental das barragens hidrelétricas. 

Disponível em: http://futurambiental.com.Acesso em: 10 maio 2013 (adaptado). 
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Essa intervenção antrópica prejudica a piracema porque reduz o(a) 

a) percurso da migração. 

b) longevidade dos indivíduos. 

c) disponibilidade de alimentos. 

d) período de migração da espécie. 

e) número de espécies de peixes no local. 

 

110-Fusível é um dispositivo de proteção contra sobrecorrente em circuitos. Quando a 

corrente que passa por esse componente elétrico é maior que sua máxima corrente nominal, o 

fusível queima. Dessa forma, evita que a corrente elevada danifique os aparelhos do circuito. 

Suponha que o circuito elétrico mostrado seja alimentado por uma fonte de tensão U e que o 

fusível suporte uma corrente nominal de 500 mA. 

 
Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? 

a) 20 V 

b) 40 V 

c) 60 V 

d) 120 V 

e) 185 V 

 

111-Os botos-cinza (Sotalia guianensis), mamíferos da família dos golfinhos, são excelentes 

indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida — cerca de 30 

anos — na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu 

organismo, como o mercúrio, do que outros animais da sua cadeia alimentar. 
MARCOLINO, B. Sentinelas do mar. Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br. 

Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado). 

Os botos-cinza acumulam maior concentração dessas substâncias porque 

a) são animais herbívoros. 

b) são animais detritívoros. 

c) são animais de grande porte. 

d) digerem o alimento lentamente. 

e) estão no topo da cadeia alimentar. 

 

112-O trombone de Quincke é um dispositivo experimental utilizado para demonstrar o 

fenômeno da interferência de ondas sonoras. Uma fonte emite ondas sonoras de determinada 

frequência na entrada do dispositivo. Essas ondas se dividem pelos dois caminhos (ADC e 

AEC) e se encontram no ponto C, a saída do dispositivo, onde se posiciona um detector. O 

trajeto ADC pode ser aumentado pelo deslocamento dessa parte do dispositivo. Com o trajeto 

ADC igual ao AEC, capta-se um som muito intenso na saída. Entretanto, aumentando-se 

gradativamente o trajeto ADC, até que ele fique como mostrado na figura, a intensidade do 

http://cienciahoje.uol.com.br/
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som na saída fica praticamente nula. Desta forma, conhecida a velocidade do som no interior 

do tubo (320 m/s), é possível determinar o valor da frequência do som produzido pela fonte. 

 
O valor da frequência, em hertz, do som produzido pela fonte sonora é 

a) 3 200. 

b) 1 600. 

c) 800. 

d) 640. 

e) 400. 

 

113-A farinha de linhaça dourada é um produto natural que oferece grandes benefícios para o 

nosso organismo. A maior parte dos nutrientes da linhaça encontra-se no óleo desta semente, 

rico em substâncias lipossolúveis com massas moleculares elevadas. A farinha também 

apresenta altos teores de fibras proteicas insolúveis em água, celulose, vitaminas lipossolúveis 

e sais minerais hidrossolúveis. 

Considere o esquema, que resume um processo de separação dos componentes principais da 

farinha de linhaça dourada. 

 
O óleo de linhaça será obtido na fração 

a) Destilado 1. 

b) Destilado 2. 

c) Resíduo 2. 

d) Resíduo 3. 

e) Resíduo 4. 

 

114-O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como 

alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser 

obtido pela reação entre triglicerídeos, presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre 

outros, e álcoois de baixa massa molar, como o metanol ou etanol, na presença de um 

catalisador, de acordo com a equação química 
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A função química presente no produto que representa o biodiesel é 

a) éter. 

b) éster. 

c) álcool. 

d) cetona. 

e) ácido carboxíl 

 

115-As centrífugas são equipamentos utilizados em laboratórios, clínicas e indústrias. Seu 

funcionamento faz uso da aceleração centrífuga obtida pela rotação de um recipiente e que 

serve para a separação de sólidos em suspensão em líquidos ou de líquidos misturados entre 

si. 
RODITI, I. Dicionário Houaiss de física. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005 (adaptado). 

Nesse aparelho, a separação das substâncias ocorre em função 

a) das diferentes densidades. 

b) dos diferentes raios de rotação. 

c) das diferentes velocidades angulares. 

d) das diferentes quantidades de cada substância. 

e) da diferente coesão molecular de cada substância. 

 

116-Visando explicar uma das propriedades da membrana plasmática, fusionou-se uma célula 

de camundongo com uma célula humana, formando uma célula híbrida. Em seguida, com o 

intuito de marcar as proteínas de membrana, dois anticorpos foram inseridos no experimento, 

um específico para as proteínas de membrana do camundongo e outro para as proteínas de 

membrana humana. Os anticorpos foram visualizados ao microscópio por meio de 

fluorescência de cores diferentes. 
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A mudança observada da etapa 3 para a etapa 4 do experimento ocorre porque as proteínas 

a) movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. 

b) permanecem confinadas em determinadas regiões da bicamada. 

c) auxiliam o deslocamento dos fosfolipídios da membrana plasmática. 

d) são mobilizadas em razão da inserção de anticorpos. 

e) são bloqueadas pelos anticorpos. 

 

117-A distrofia muscular Duchenne (DMD) é uma doença causada por uma mutação em um 

gene localizado no cromossomo X. Pesquisadores estudaram uma família na qual gêmeas 

monozigóticas eram portadoras de um alelo mutante recessivo para esse gene 

(heterozigóticas). O interessante é que uma das gêmeas apresentava o fenótipo relacionado ao 

alelo mutante, isto é, DMD, enquanto a sua irmã apresentava fenótipo normal. 
RICHARDS, C. S. et al. The American Journal of Human Genetics, n. 4, 1990 (adaptado). 

A diferença na manifestação da DMD entre as gêmeas pode ser explicada pela 

a) dominância incompleta do alelo mutante em relação ao alelo normal. 

b) falha na separação dos cromossomos X no momento da separação dos dois embriões. 

c) recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária anterior à separação dos 

dois embriões. 

d) inativação aleatória de um dos cromossomos X em fase posterior à divisão que resulta nos 

dois embriões. 

e) origem paterna do cromossomo portador do alelo mutante em uma das gêmeas e origem 

materna na outra. 

 

118-Para se adequar às normas ambientais atuais, as construtoras precisam prever em suas 

obras a questão do uso de materiais de modo a minimizar os impactos causados no local. 

Entre esses materiais está o chamado concregrama ou pisograma, que é um tipo de 

revestimento composto por peças de concreto com áreas vazadas, preenchidas com solo 

gramado. As figuras apresentam essas duas formas de piso feitos de concreto. 

 
PONTES, K. L. F. Estudo de caso de um protótipo experimental [...]. 

Disponível em: http://monografas.poli.ufrj.br. Acesso em: 9 maio 2017 (adaptado). 

A utilização desse tipo de piso em uma obra tem o objetivo de evitar, no solo, a 

a) impermeabilização. 

b) diminuição da temperatura. 

c) acumulação de matéria orgânica. 

d) alteração do pH. 

e) salinização. 

 

119-Diversos produtos naturais podem ser obtidos de plantas por processo de extração. O 

lapachol é da classe das naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxila enólica (pKa = 

6,0) que permite que este composto seja isolado da serragem dos ipês por extração com 
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solução adequada, seguida de filtração simples. Considere que pKa = −log Ka, em que Ka é a 

constante ácida da reação de ionização do lapachol. 

 
COSTA, P. R. R. et al. Ácidos e bases em química orgânica. 

Porto Alegre: Bookman, 2005 (adaptado). 

 

Qual solução deve ser usada para extração do lapachol da serragem do ipê com maior 

eficiência? 

a) Solução de Na2CO3 para formar um sal de lapachol. 

b) Solução-tampão ácido acético/acetato de sódio (pH = 4,5). 

c) Solução de NaCl a fm de aumentar a força iônica do meio. 

d) Solução de Na2SO4 para formar um par iônico com lapachol. 

e) Solução de HCl a fm de extraí-lo por meio de reação 

 

120-Alguns tipos de dessalinizações usam o processo de osmose reversa para obtenção de 

água potável a partir da água salgada. Nesse método, utiliza-se um recipiente contendo dois 

compartimentos separados por uma membrana semipermeável: em um deles coloca-se água 

salgada e no outro recolhe-se a água potável. A aplicação de pressão mecânica no sistema faz 

a água fluir de um compartimento para o outro. O movimento das moléculas de água através 

da membrana é controlado pela pressão osmótica e pela pressão mecânica aplicada. 

Para que ocorra esse processo é necessário que as resultantes  

a) das pressões osmótica e mecânica apresentem mesmo sentido e mesma intensidade. 

b) sentidos opostos e mesma intensidade. 

c) sentidos opostos e maior intensidade da pressão osmótica. 

d) mesmo sentido e maior intensidade da pressão osmótica. 

e) sentidos opostos e maior intensidade da pressão mecânica. 

 

121-A invenção do LED azul, que permite a geração de outras cores para compor a luz 

branca, permitiu a construção de lâmpadas energeticamente mais eficientes e mais duráveis do 

que as incandescentes e fluorescentes. Em um experimento de laboratório, pretende-se 

associar duas pilhas em série para acender um LED azul que requer 3,6 volts para o seu 

funcionamento. Considere as semirreações de redução e seus respectivos potenciais mostrados 

no quadro. 

 
Qual associação em série de pilhas fornece diferença de potencial, nas condições-padrão, 

suficiente para acender o LED azul? 
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122-O ácido acetilsalicílico, AAS (massa molar igual a 180 g/mol), é sintetizado a partir da 

reação do ácido salicílico (massa molar igual a 138 g/mol) com anidrido acético, usando-se 

ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química: 

 
Após a síntese, o AAS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido 

às suas propriedades farmacológicas (antitérmico, analgésico, anti-inflamatório e 

antitrombótico), o AAS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais 

se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. 

Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo 

com as especificações do texto.  

 Qual é a massa de ácido salicílico, em kg, que deve ser empregada para esse fim? 

a) 293 

b) 345 

c) 414 

d) 690 

e) 828 

 

123-A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas, como as 

bromélias. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar luz, água e 

nutrientes mesmo vivendo sobre as árvores. 
Disponível em: www.ib.usp.br. Acesso em: 23 fev. 2013 (adaptado). 

Essas espécies captam água do(a) 

a) organismo das plantas vizinhas. 

b) solo através de suas longas raízes. 

c) chuva acumulada entre suas folhas. 
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d) seiva bruta das plantas hospedeiras. 

e) comunidade que vive em seu interior. 

 

124-O ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita (α-

Fe2O3), a magnetita (Fe3O4) e a wustita (FeO). Na siderurgia, o ferro-gusa é obtido pela fusão 

de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo 

é a formação de monóxido de carbono. O CO (gasoso) é utilizado para reduzir o FeO (sólido), 

conforme a equação química: 

FeO (s) + CO (g) → Fe (s) + CO2 (g) 

O valor mais próximo de ∆rH , em kJ/mol de FeO, para a reação indicada do FeO (sólido) 

com o CO (gasoso) é 

a) −14. 

b) −17. 

c) −50. 

d) −64. 

e) −100. 

 

125-A reação em cadeia da polimerase (PCR, na sigla em inglês) é uma técnica de biologia 

molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na 

década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A 

dupla hélice é estabilizada por ligações hidrogênio, duas entre as bases adenina (A) e timina 

(T) e três entre as bases guanina (G) e citosina (C). Inicialmente, para que o DNA possa ser 

replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada (desenrolada) pelo aumento da 

temperatura, quando são desfeitas as ligações hidrogênio entre as diferentes bases 

nitrogenadas. 

Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da 

temperatura na reação de PCR? 

 
 

126-No ar que respiramos existem os chamados “gases inertes”. Trazem curiosos nomes 

gregos, que significam “o Novo”, “o Oculto”, “o Inativo”. E de fato são de tal modo inertes, 

tão satisfeitos em sua condição, que não interferem em nenhuma reação química, não se 

combinam com nenhum outro elemento e justamente por esse motivo ficaram sem ser 

observados durante séculos: só em 1962 um químico, depois de longos e engenhosos 

esforços, conseguiu forçar “o Estrangeiro” (o xenônio) a combinar-se fugazmente com o flúor 

ávido e vivaz, e a façanha pareceu tão extraordinária que lhe foi conferido o Prêmio Nobel. 
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LEVI, P. A tabela periódica. Rio de Janeiro: Relume - Dumará, 1994 (adaptado). 

Qual propriedade do flúor justifica sua escolha como reagente para o processo mencionado? 

a) Densidade. 

b) Condutância. 

c) Eletronegatividade. 

d) Estabilidade nuclear. 

e) Temperatura de ebulição. 

 

127-No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 V é apresentado um 

gráfico com a variação da temperatura da água em função da vazão para três condições 

(morno, quente e superquente). Na condição superquente, a potência dissipada é de 6 500 W. 

Considere o calor específico da água igual a 4 200 J/(kg °C) e densidade da água igual a 1 

kg/L. 

a)  
b) Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que 

fração da potência na condição superquente? 

 
128-A retina é um tecido sensível à luz, localizado na parte posterior do olho, onde ocorre o 

processo de formação de imagem. Nesse tecido, encontram-se vários tipos celulares 

específicos. Um desses tipos celulares são os cones, os quais convertem os diferentes 

comprimentos de onda da luz visível em sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo 

óptico até o cérebro. 
Disponível em: www.portaldaretina.com.br. Acesso em: 13 jun. 2012 (adaptado). 

Em relação à visão, a degeneração desse tipo celular irá 

a) comprometer a capacidade de visão em cores. 

b) impedir a projeção dos raios luminosos na retina. 

c) provocar a formação de imagens invertidas na retina. 

d) causar dificuldade de visualização de objetos próximos. 

e) acarretar a perda da capacidade de alterar o diâmetro da pupila 

 

129-Em algumas residências, cercas eletrificadas são utilizadas com o objetivo de afastar 

possíveis invasores. Uma cerca eletrificada funciona com uma diferença de potencial elétrico 

de aproximadamente 10 000 V. Para que não seja letal, a corrente que pode ser transmitida 

através de uma pessoa não deve ser maior do que 0,01 A. Já a resistência elétrica corporal 

entre as mãos e os pés de uma pessoa é da ordem de 1 000 Ω. 

Para que a corrente não seja letal a uma pessoa que toca a cerca eletrificada, o gerador de 

tensão deve possuir uma resistência interna que, em relação à do corpo humano, é 



179 

 

a) praticamente nula. 

b) aproximadamente igual. 

c) milhares de vezes maior. 

d) da ordem de 10 vezes maior. 

e) da ordem de 10 vezes menor. 

 

130-A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração 

diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases imiscíveis. Os componentes da 

amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento no papel. A fase 

estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a 

água absorvida que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, 

também líquida (partição líquido-líquido). Os componentes capazes de formar interações 

intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. 

Uma mistura de hexano com 5% (v/v) de acetona foi utilizada como fase móvel na separação 

dos componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Considere que esse 

extrato contém as substâncias representadas. 

 
RIBEIRO, N. M.; NUNES, C. R. Análise de pigmentos de pimentões por cromatografia em papel. Química 

Nova na Escola, n. 29, ago. 2008 (adaptado). 

A substância presente na mistura que migra mais lentamente é o(a) 

a) licopeno. 

b) α-caroteno. 

c) γ-caroteno. 

d) capsorubina. 

e) α-criptoxantina. 

 

131-Um motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a 

possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento de seu tempo de reação. Considere 

dois motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles 

aceleram seus carros inicialmente a 1,00 m/s2. Em resposta a uma emergência, freiam com 

uma desaceleração igual a 5,00 m/s2. O motorista atento aciona o freio à velocidade de 14,0 

m/s, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1,00 segundo a mais para iniciar a 

frenagem. 

Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento, até a parada 

total dos carros? 

a) 2,90 m 

b) 14,0 m 

c) 14,5 m 

d) 15,0 m 

e) 17,4 m 
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132-Uma das estratégias para conservação de alimentos o salgamento, adição de cloreto de 

sódio (NaCl), historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar 

carnes de boi, porco e peixe.  

O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? 

a) O sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior. 

b) O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas. 

c) A adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas. 

d) Os íons Na+ e Cl− provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas. 

e) A grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. 

 

133-Para demonstrar o processo de transformação de energia mecânica em elétrica, um 

estudante constrói um pequeno gerador utilizando: 

• um fio de cobre de diâmetro D enrolado em N espiras circulares de área A; 

• dois ímãs que criam no espaço entre eles um campo magnético uniforme de intensidade B; e 

• um sistema de engrenagens que lhe permite girar as espiras em torno de um eixo com uma 

frequência f. 

Ao fazer o gerador funcionar, o estudante obteve uma tensão máxima V e uma corrente 

de curto-circuito i. Para dobrar o valor da tensão máxima V do gerador mantendo constante o 

valor da corrente de curto i, o estudante deve dobrar o(a) 

a) número de espiras. 

b) frequência de giro. 

c) intensidade do campo magnético. 

d) área das espiras. 

e) diâmetro do fio. 

 

134-A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também 

utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos 

alcenos são clivadas pela oxidação com o ozônio (O3), em presença de água e zinco metálico, 

e a reação produz aldeídos e/ou cetonas, dependendo do grau de substituição da ligação dupla. 

Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou 

monossubstituídas dão origem a aldeídos, como mostra o esquema. 

Considere a ozonólise do composto 1-fenil-2-metilprop-1-eno: 

 
MARTINO, A. Química, a ciência global. Goiânia: Editora W, 2014 (adaptado). 

Quais são os produtos formados nessa reação? 

a) Benzaldeído e propanona. 

b) Propanal e benzaldeído. 

c) 2-fenil-etanal e metanal. 

d) Benzeno e propanona. 

e) Benzaldeído e etanal. 
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135-A terapia celular tem sido amplamente divulgada como revolucionária, por permitir a 

regeneração de tecidos a partir de células novas. Entretanto, a técnica de se introduzirem 

novas células em um tecido, para o tratamento de enfermidades em indivíduos, já era aplicada 

rotineiramente em hospitais. 

A que técnica refere-se o texto? 

a) Vacina. 

b) Biópsia. 

c) Hemodiálise. 

d) Quimioterapia. 

e) Transfusão de sangue. 


