
 
 

COMENTÁRIOS 
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS 

 
FÍSICA 

 
Questão 1 

 Em 150 g de castanha temos 10 porções. Portanto, da tabela, a energia liberada nessa queima é: 
E= 10.90 =900 kcal ou 900.000 cal. 

 

 Como somente 60% dessa energia são usados no aquecimento da água, aplicando a equação do 
calor sensível, temos: 

 
 

 
Gabarito: D 

   
Questão 2 
Trata-se de um sistema termicamente isolado. 

Q xícara+ Q café= 0 

mx.cx.Δtx+mc.cc.Δtc=0 

50.0,26(t-25)+150.1.(t-100) = 0 

13t -325+150t-15000 = 0 

163t-15325=0 

163t=15325 

T=94⁰C 

 
Gabarito: A 

   
Questão 3 
O equipamento utilizado na experiência é um termômetro, pois mede o grau de agitação molecular das 
partículas de um corpo. 
 
Gabarito: C 
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Questão 4 
A questão aborda o conteúdo de Calorimetria. Do enunciado, o Calor Latente ( calor que não sofre 
mudança de temperatura do corpo, somente mudança de estado físico) deve ser igual ao Calor 
Sensível ( calor que muda a temperatura do corpo, mas não há mudança no estado físico). 

 
Qlatente= Q sensível 

m.L=m.c.Δt 
0,6.1000/3=5.1. Δt 

Δt= 200/5 
Δt= 40⁰C 

Gabarito: C 
 

Questão 5 
A lei de Coulomb garante que: 
A força de interação entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao módulo de suas cargas. 
E inversamente proporcional a distância de separação ao quadrado. 

 

 
Com isso, de acordo com os dados, a força de interação de uma carga: 

 
2d= F/4 
3d=F/9 
4d=F/16 
 
Gabarito: D 

 
Questão 6 
Com os balões carregados negativamente, a intensidade da força elétrica aumenta entre os balões, 
pois a força é inversamente proporcional a distancia de separação ao quadrado. 
Como possui cargas de sinais iguais, acontecerá repulsão.  
 
Gabarito: D 
 
Questão 7 
A questão aborda o assunto de Eletrostática.  
O ar é isolante, mas quando é quebrado a sua Rigidez Dieletrica, ele passa de isolante para condutor. 
O local mais seguro, quando estiver na rua é dentro de carros( veículos), pois funciona como 
blindagem eletrostática, pois o campo elétrico é nulo. Dentro de casa, deve-se evitar usar telefones, 
pois com alguma descarga elétrica na rede elétrica, pode ocasionar harmônicos no sistema e elevar a 
tensão no equipamento, podendo ocasionar um choque violento. 

 
Gabarito: D 
 
 
 
 



 

  

Questão 8 
A corrente elétrica é o movimento ordenado de portadores de cargas elétricas. A corrente elétrica que 
se estabelece nos condutores eletrolíticos e nos condutores gasosos (como a que surge em lâmpadas 
fluorescente) é denominada corrente iônica.  
Com isso, o ar torna-se ionizado.  
 

Gabarito: D 
 

Questão 9 

 
Obs: é importante o candidado visualizar que o ângulo θp é igual a 60⁰. 

 

Gabarito: A 
 

Questão 10 
Pela  Lei de Snell-Descartes:  
 
seni/senr = 1,4/nar (1) e seni/senr’ = 1,9/nar (2) 
 
De (1) e (2), vem: 
 
sen r’ < sen r e, portanto, r’< r, isto é: o raio refratado se aproximou mais da normal à superfície de 
separação. 
Lembrando que o índice de refração do ar, nar=1.  
 
Gabarito: E 

 

Questão 11 
O texto cita: “... de um sistema no qual a informação é basicamente canalizada”. A canalização de 
informações dá-se através da reflexão total interna em fibras ópticas.  
 

Gabarito: D 
 

Questão 12 
A componente horizontal da velocidade (v0x) mantém-se constante, pois o Movimento é Uniforme. O 
alcance horizontal (A) é dado por: 
 

A= Vox.tqueda 
A=vo.cosθ.tqueda= 
A= 30.(0,87).3 
A= 78,3 
 

O valor mais próximo é 78. 
 
Gabarito: C 



 

  

Questão 13 
Altura máxima: 
 
(vy)

2 = (v0y)
2 - 2.g.Δy => 0 = (v0.sen α)2 - 2.g.0,30.x => v0.sen α = √(0,60.g.x) (1) 

 
Tempo de subida:  
 
vy = v0y-g.t => 0 = v0.sen α-g.ts => ts = (v0.sen α)/g 
 
Alcance horizontal: 
 
x = vx.t => x = v0.cos α.2.v0.sen α/g => x = 2.(v0)

2.cos α.sen α/g (2) 
 
(1) em (2): 
 
x = 2.(v0)

2.cos α.sen α/g => x = 2.(0,60.g.x/sen2 α).cos α.sen α/g =>1 = 1,2.cos α/sen α => 
sen α/cos α = 1,2 => tan α = 1,2 => α = 50º 
 
Gabarito: D 
 
Questão 14 
Movimento Uniforme: 
V=∆S/∆t  
 24=1 200/∆t  
∆t=1 200/24=50h  
 
Gabarito: E 
 
Questão 15 
A distância total (d) percorrida nas 8 vezes é:  
D= 8( d1+d2)=8(d1+v2t2) = 8(1000 + 120.2) 
D= 9920 m 
 
Gabarito: A 

 

QUÍMICA 
 

Questão 16 
Na obtenção do aluminio apartir da bauxita o íon Al3+ recebe eletrons transformando em alumínio 
metálico. 
 
Gabarito: A 
 
Questão 17 
Na reação IV (Cu2+ + Ag → Cu+ + Ag+) a prata passa de nox zero para 1+, sofrendo oxidação, logo 
sendo o agente redutor da reação. 
 
Gabarito: D 
 



 

  

Questão 18 
a equação química corretamente balanceada é: 6 NaN3(s) + Fe2O3(s) = 2 Fe(s) + 3 Na2O(s) + 9 N2(g) 
 

Gabarito: D 
 
Questão 19 
De acordo o grafico podemos observar que as essências de ervas apresentam alta volatilidade, ou 
seja, baixa temperatura de ebulição. 
 

Gabarito: B 
 

Questão 20 
A cadeia carbônica do composto citado é acíclica, saturada, homogênea e não ramificada, apresenta 2 

ligações pi e apresenta 2 carbonos primários e 3 secundários. 

Gabarito: C 

Questão 21 
Um dos compostos presentes na gasolina é o benzeno: C6H6, um composto aromático e insaturado. A 

queima completa da gasolina produz gás carbônico e vapor de água e a incompleta produz monóxido 

de carbono, carbono e vapor de água. 

Gabarito: A 
 

Questão 22 
as funções orgânicas citadas são Amida, ligação dupla carbono com o nitrogênio e éster, carbono com 

dupla com oxigênio ligada a outro oxigênio. 

Gabarito: D 

Questão 23 
Para Böhr cada linha do espectro do hidrogênio corresponde a uma transição específica 
“descendente”, ou seja, do estado “excitado” para um estado de energia mais baixo. 

 
Considerando o modelo de Böhr, criado a partir do hidrogênio, os diferentes espectros atômicos podem 
ser explicados em função das diferentes transições eletrônicas, que variam de elemento para 
elemento.     
 
Gabarito: C 



 

  

Questão 24 
De acordo com a lei de Lavoisier a massa do regente é igual a do produto. Para que isso seja 
comprovado é necessário que o sistema esteja fechado. 
 
Gabarito: D 
 
Questão 25 
Como o modelo de Thomson é não maciço, esférico e neutro, se as partículas alfas fossem lançadas 
sobre esse tipo de átomo, as mesmas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer desvios e um pequeno 
número sofreria desvios muito pequenos.  

 
Gabarito: A 
 
Questão 26 
Niels Böhr  elaborou seu modelo atômico tomando as ideias de Rutherford como ponto de partida. 
Segundo Rutherford, o átomo contém um núcleo positivo muito pequeno, ao redor do qual se movem 
os elétrons. Assim surgiu a famosa imagem do átomo como sistema solar, a qual substituiu a noção de 
Thomson de que o átomo seria semelhante a pudim com passas. 
 
Gabarito: A 
 
Questão 27 

Solução comercial de nitrato de cálcio: 90 g L.  

Em 1 litro de solução nutritiva: 

2
3 2 3Ca(NO ) Ca 2NO

1mol

  

2 mols

164 g 2 mols

90 g
3

3

NO

NO

3 solução nutritiva

3 ajustada tanque 3 solução nutritiva ajustado

ajustado

ajustado

n

n 1,097 mol

[NO ] 1,097 mol / L

[NO ] V [NO ] V

0,009 5.000 1,097 V

V 41,02 L 41L







 





  

  

 

 

 
Gabarito: B 

 
 
 
 



 

  

Questão 28 
Temos 20 mL de uma solução 0,1 mol/L de peróxido de hidrogênio, ou seja: 
 



2 2

1 L 1000 mL

0,1 mol(H O )

2 2

1000 mL

n mol(H O )


2 2H O

20 mL

n 0,002 mol

 

  

2 2 4 2 4 2 4 2 4 25 H O (aq) 2 KMnO (aq) 3 H SO (aq) 5 O (g) 2 MnSO (aq) K SO (aq) 8 H O ( )

5 mol

     

2 mol

0,002 mol

4

n' mol

n' 0,0008 mol 8,0 10 mol  

  

 
Gabarito: D 
 
Questão 29 
As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no 
plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume, sendo que o volume sanguíneo 
total de 5,0 L. 
 

5,0 L (sangue)

sangue

100 %

V

sangue

60 %

V 3 L
 

 
Concentrações plasmáticas superiores a 4,0 mg/L podem desencadear hemorragias. A varfarina é 
administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa, com concentração de 3,0 mg/mL, então: 
 

soluto
soluto

solução

var farina var farina

medicamento solução (no sangue) sangue

solução

m
C m C V

V

m (medicamento) m (sangue)

C V C V

3,0 mg / mL V 4,0 mg / L 3,0 L

3,0

   



  

  

mg/ mL 3
soluçãoV 4,0 10 mg / mL   3,0

3
solução

L

V 4,0 10 L 4,0mL  

  

 
Gabarito: D 
 
 



 

  

Questão 30 
Na osmose, o solvente migra da região de maior pressão de vapor para a de menor pressão de vapor. 
 
Solução 1 de cloreto de sódio (0,15 mol/L; mesma pressão osmótica das soluções presentes nas 
células humanas): 
 

0,30 mol de partículas

Em 1litro de solução :

NaC Na C

0,15 mol 0,15 mol 0,15 mol

    

 
Solução 2 de cloreto de sódio (0,20): 
 

0,40 mol de partículas

Em 1litro de solução :

NaC Na C

0,20 mol 0,20 mol 0,20 mol

    

 
Conclusão: A pressão de vapor é maior na solução 1, pois apresenta menor número de partículas, 
consequentemente o solvente vai migrar da célula humana para a solução salina (0,20 mol/L).  
 
 
Gabarito: E 
 

 

BIOLOGIA 
 

Questão 31 

Objeto do conhecimento: Evolução e padrões anatômicos e fisiológicos observados nos seres vivos.  
Competência: 04 
Habilidade: 13 
Comentário: Especiação é o processo evolutivo pelo qual as espécies vivas se formam. Este 
processo pode ser uma transformação gradual de uma espécie em outra (anagênese) ou pela divisão 
de uma espécie em duas por cladogênese. A especiação se inicia quando uma subpopulação de 
uma espécie se isola geograficamente, altera o seu nicho ecológico ou o seu comportamento, de 
maneira que fique isolada reprodutivamente do restante da população daquela espécie. Esta 
subpopulação, ao se isolar e sofrer mutações cumulativas que alteram, com o passar do tempo, o seu 
genótipo e, consequentemente, sua relação com o meio, ou seja, a expressão fenotípica desta se 
transformando em uma nova espécie. 
 
Gabarito: A 
 

 
 
 
 
 



 

  

Questão 32 

Objeto do conhecimento: Explicações pré-darwinistas para a modificação das espécies.  
Competência: 04 
Habilidade: 16 
Comentário: Lamarck, naturalista francês, foi o primeiro a propor uma teoria sintética da evolução. Sua 
teoria foi publicada em 1809, no livro Filosofia Zoológica. Ele dizia que formas de vida mais simples 
surgem a partir da matéria inanimada por geração espontânea e progridem a um estágio de maior 
complexidade e perfeição. 
Em sua teoria, Lamarck sustentou que a progressão dos organismos era guiada pelo meio 
ambiente: se o ambiente sofre modificações, os organismos procuram adaptar-se a ele. 
Nesse processo de adaptação, um ou mais órgãos são mais usados do que outros. O uso ou o desuso 
dos diferentes órgãos alterariam características do corpo, e estas características seriam 
transmitidas para as próximas gerações. Assim, ao longo do tempo os organismos se modificariam, 
podendo dar origem as novas espécies. 
Segundo Lamarck, portanto, o princípio evolutivo estaria baseado em duas leis fundamentais: 
Lei do uso ou desuso: no processo de adaptação ao meio, o uso de determinadas partes do corpo do 
organismo faz com que elas se desenvolvam, e o desuso faz com que se atrofiem 
Lei da transmissão dos caracteres adquiridos: alterações no corpo do organismo provocadas pelo 
uso ou desuso são transmitidas aos descendentes. 
 

Gabarito: C 
 

Questão 33 

Objeto do conhecimento: Hipóteses sobre a origem do Universo, da Terra e dos seres vivos  
Competência: 04 
Habilidade: 15 
Comentário: Em 1950, dois pesquisadores da Universidade de Chicago, Stanley Miller e Harold 
Urey, desenvolveram um aparelho em que simularam as condições supostas para a Terra primitiva. 
Inicialmente, obtiveram com o seu experimento pequenas moléculas que, com o passar do tempo, se 
combinaram formando moléculas mais complexas, inclusive os aminoácidos glicina e alanina.  
Posteriormente, novas pesquisas obtiveram outros aminoácidos e vários compostos de carbono.  
Os protobiontes de Oparin receberam diferentes nomes dados pelos cientistas, dependendo de seu 
conteúdo: microsferas, protocélulas, micelas, lipossomos e coacervados. Estes possuem uma 
“membrana” dupla, formada por duas camadas lipídicas, à semelhança das membranas celulares. 
 
Gabarito: D 
 

Questão 34 

Objeto do conhecimento: Explicações pré-darwinistas para a modificação das espécies.  
Competência:04 
Habilidade: 16 
Comentário: Definir espécie biológica é um problema que confunde ainda muitos cientistas. Até o 
momento, o conceito mais amplamente utilizado é aquele proposto por Ernst Mayr. Ele definia como 
seres de mesma espécie aqueles que em condições naturais são capazes de intercruzar e originar 
descendência fértil, ou seja, que sejam capazes de dar perpetuação a essa espécie. Com base nesse 
conceito e analisando a situação descrita no enunciado da questão percebemos que X e Z continuaram 
a pertencer à mesma espécie e Y tornou-se uma espécie diferente. 
 
Gabarito: D 
 



 

  

Questão 35 

Objeto do conhecimento: Aspectos bioquímicos das estruturas celulares  
Competência: 04 
Habilidade: 14 

Comentário:  DNA se constitui de nucleotídeos. Esses nucleotídeos são polímeros constituídos de 
uma molécula de açúcar com cinco carbonos (pentose), um fosfato (mais especificamente, ácido 
fosfórico) e uma base nitrogenada. No caso do DNA, o açúcar referido se trata da desoxirribose e as 
bases nitrogenadas, que podem ser púricas ou pirimídicas, são a adenina, guanina, citosina e 
a timina. Nesse sentido, as duas primeiras são as púricas e as duas últimas as pirimídicas. 
 

Gabarito: C 
  

Questão 36 

Objeto do conhecimento: Aspectos bioquímicos das estruturas celulares  
Competência: 04 
Habilidade: 14 
Comentário: A vitamina A funciona diretamente na melhora da visão, principalmente noturna. Além 
desta função, também participa na formação da lágrima e lubrificação do olho, atuando como proteção 
contra infecção. A reposição de células e tecidos do olho também é beneficiada pela ação da vitamina 
A, garantindo a manutenção da boa visão. 
 Os carotenoides são substâncias que se apresentam como pigmentos cuja cor varia do amarelo 
ao vermelho. Constituem-se em precursores da vitamina A, o que significa que se transformam em 
vitamina A em nosso organismo. 
Essa transformação é feita em função dos níveis normais de vitamina A que cada indivíduo necessita, 
oferecendo, assim, segurança para evitar o excesso que poderia tornar-se prejudicial. A forma mais 
ativa de provitamina A é o betacaroteno, um poderoso antioxidante que ajuda a neutralizar os radicais 
livres. 
Pesquisas demonstram que o betacaroteno desempenha papel importante na prevenção de muitas 
doenças, inclusive câncer, por sua propriedade antioxidante, que neutraliza os radicais livres, os quais 
aceleram o envelhecimento das células. 
Com isso, a ingestão de betacaroteno traz benefícios para os olhos, aumenta a imunidade, proporciona 
brilho aos cabelos, fortalece as unhas e acelera o metabolismo de gorduras. 
 

Gabarito: C 
  

Questão 37 

Objeto do conhecimento: Aspectos bioquímicos das estruturas celulares  
Competência: 04 
Habilidade: 14 
Comentário: Os catalisadores são substâncias que modificam a velocidade de uma reação química, 
geralmente aumentando-a, sem sofrer alterações no decorrer da reação. As enzimas formam a mais 
numerosa classe de proteínas. Como toda proteína, a produção de uma enzima, pelos ribossomos das 
células, está subordinada ao controle do DNA. É através da produção de enzimas específicas que o 
DNA comanda todo o metabolismo celular. Sendo proteínas, quando são submetidas a fatores capazes 
de alterar a sua configuração espacial natural, elas podem perder as suas propriedades catalíticas. 
 Alguns fatores são capazes de alterar a estrutura de uma enzima fazendo com que ela sofre a 
perda da sua função (desnaturação proteica). São eles Temperatura e pH.  
 
Gabarito: C 



 

  

 Questão 38 

Objeto do conhecimento: Aspectos bioquímicos das estruturas celulares  
Competência: 04  
Habilidade: 14 
Comentário: Os compostos orgânicos em sua maioria são formados pela ligação entre átomos de 
carbono e hidrogênio. Os carboidratos são a principal fonte energética para as nossas células, os 
lipídios a principal reserva de energia, as proteínas são compostos construtores (plásticos), as 
vitaminas e sais fazem a regulação de diversas funções e os ácidos nucleicos responsáveis pela 
hereditariedade. Muito embora esses compostos tenham funções secundarias podemos considerar de 
forma geral as funções analisadas dessa forma citada anteriormente.  
 
Gabarito: D 

 
Questão 39 

Objeto do conhecimento: Hipóteses sobre a origem do universo, da Terra e dos seres vivos 
Competência: 04  
Habilidade: 15  
Comentário:  Justamente por a teoria da evolução não saber como explicar a origem e surgimento da 
vida, os evolucionistas fizeram separação entre o evolucionismo e o surgimento da vida; em outras 
palavras, a evolução pra eles só conta depois que a vida surgiu, quando ela começa a se diversificar. 
Entretanto, não fora sempre assim, e esta é uma forma de se livrar de ter de dar mais uma explicação. 
A verdade é que evolucionistas apoiam sim o surgimento da vida espontâneo, contrariando a lei da 
Biogênese. Apenas tentam disfarçar. Pasteur e Redi , desenvolveram experimentos que comprovaram 
a Lei da Biogênese. Esta lei diz que a vida só pode se originar de outra vida, e QUE O ORGANISMO 
VIVO PROVEM DE OUTRO ORGANISMO VIVO DE FORMA CONTÍNUA, e a matéria inanimada e 
inorgânica não pode produzir vida: ENTÃO, a vida não pode ter surgido de um oceano primitivo. Por 
outro lado, a única lei científica que explica a origem da vida, é, segundo alguns, uma das três leis 
científicas mais bem comprovadas que existem: a LEI DA BIOGÊNESE, que declara que vida só 
provém de vida. 
 
Gabarito: C 

 
Questão 40 

Objeto do conhecimento: Sistemática e as grandes linhas da evolução dos seres vivos. 
Competência: 05  
Habilidade:17 
Comentário: As araucárias – Gimnospermas-  (pinheiro do Paraná) são plantas traqueófitas, já que 
possuem vasos de condução de seiva (xilema e Floema), característica essa que também está 
presente em Pteridófitos e Angiospermas. São espermatófitos, ou seja, apresentam semente, o que 
também é comum ao grupo da Angiospermas. E são embriófitos, desenvolvem o embrião, 
característica comum a todos os grupos de vegetais.  
          Com base nessas informações e na legenda fornecida pela questão podemos colocar as 
Gimnospermas na interseção formada por I, III e IV, já que não são antófitas (não possuem flores) e 
são cormófilas (apresentam corpo organizado em raiz, caule e folhas) não podem ser classificadas 
como talófitos (característica exclusiva de briófitas) 
 
Gabarito: B 

 

 



 

  

Questão 41 

Objeto do conhecimento: Sistemática e as grandes linhas da evolução dos seres vivos. 
Competência:05 
Habilidade:17 
Comentário: As algas marinhas de 500 milhões de anos atrás, no período Ordoviciano, deram origem 
aos vegetais. Para conquistarem o novo ambiente, as plantas precisaram se adaptar às suas novas 
condições de vida.  
 Na transição entre algas e vegetais a característica mais marcante é o surgimento de embrião que 
dependem da mãe para sua nutrição. Entre Briófitas e Pteridófitas ocorre o surgimento de vasos de 
condução de seiva. Entre Pteridófitas e Gimnospermas ocorre o surgimento de sementes e entre 
Gimnospermas e Angiospermas ocorre o surgimento de Flores e Frutos.  
 
Gabarito: D 

 
Questão 42 

Objeto do conhecimento:  Grupos sanguíneos, transplantes e doenças auto-imunes. 
Competência: 04 
Habilidade: 13 
Comentário: Cada grupo sanguíneo é caracterizado pelo tipo de proteína que apresenta na membrana 
plasmática das hemácias. Essas proteínas se comportam como antígenos (aglutinogênios) quando na 
corrente sanguínea de outro indivíduo que contenha tipo sanguíneo diferente. Indivíduos do grupo O 
não possuem aglutinogênios na membrana de suas hemácias, por esse motivo Demi-Lee Brennan não 
passa a apresentar aglutinogênios em suas hemácias após a transfusão recebida, já foi alterado foi o 
seu fator RH (de negativo passou a positivo), ou seja, quanto ao sistema ABO nada foi alterado.  
 Em relação as aglutininas (anticorpos) presentes no plasma, também nada será alterado já que 
pessoas do grupo sanguíneo O, já conhecem os dois tipos de aglutinogênios (antígenos) das hemácias 
e não produzem defesa conta si mesmos. Esses fatos tornam falsos os itens A e B 
 Quanto ao fator Rh, no momento da alteração do sangue de Demi-Lee Brennan, as suas 
hemácias passaram a apresentar a proteína Rh nas suas hemácias, o que não acontecia antes da 
transfusão. Dessa forma ela dessa forma ela deixa de apresentar anticorpos (Aglutininas) Anti-Rh em 
seu plasma sanguíneo. Isso torna falso os itens C e D 
 
Quanto à eritroblastose fetal é quando o sangue de um feto sofre hemólise, ou seja, é aglutinado pelos 
anticorpos do sangue da mãe. Essa enfermidade ocorre quando uma mãe de Rh- que já tenha tido 
uma criança com Rh+ (ou que tenha tido contato com sangue Rh+, numa transfusão de sangue que 
não tenha respeitado as regras devidas) dá à luz uma criança com Rh+. Depois do primeiro parto, ou 
da transfusão acidental, o sangue da mãe entra em contato com o sangue do feto e cria 
anticorpos contra os antígenos presentes nas hemácias caracterizadas pelo Rh+. Durante a 
segunda gravidez, esses anticorpos podem atravessar a placenta e provocar a hemólise do sangue da 
segunda criança. Desse modo mães Rh+ não podem ter filhos com essa doença. Portanto a resposta 
da questão é o item E 
 
Gabarito: E 

 

 
 
 
 



 

  

Questão 43 

Objeto do conhecimento: Concepções pré-mendelistas sobre hereditariedade. 
Competência: 04  
Habilidade: 13  
Comentário: Para nós que conhecemos os conceitos contemporâneos da hereditariedade fica fácil 
explicar a transmissão de uma característica de geração em geração. Porem antes das ideias 
mendelianas a explicação da hereditariedade ficava a critério de filósofos empiristas, que deduziam 
fatos e fenômenos apenas com observações e não com metodologia cientifica.  
 De acordo com o enunciado a população acreditava que a transmissão das características se 
davam por meio do sangue, de acordo com uma pesquisa realizada pela USP. Em uma análise de 
cada item percebemos que os itens B, C, D e E estão errados e não respondem ao comando da 
questão. Os genes não estão localizados somente em células sanguíneas, o que não é esse o motivo 
da crença da população. Não se trata de um senso comum e sim de uma opinião de uma população 
especifica que foi entrevistada, dessa forma não é uma opinião geral.  As características de um 
indivíduo derivam da sua mãe e do seu pai, efeito percebido na análise e comparação de formas e 
comportamentos dos filhos quando comparados com seus pais. Apenas as hemácias não apresentam 
DNA, o que torna o item E falso, já que afirma que nenhuma célula sanguínea possui DNA.  
          Dessa forma conclui-se que no século XIX, muitos cientistas também acreditavam que as 
características genéticas eram transmitidas pelo sangue.   
 
Gabarito: A 

 
Questão 44 

Objeto do conhecimento: Princípios básicos que regem a transmissão de características hereditárias. 
Competência: 04  
Habilidade: 13 
Comentário: A comprovação da hipótese de dominância e recessividade nos vários experimentos 
efetuados por Mendel levou, mais tarde à formulação da sua 1º lei: “Cada característica é 
determinada por dois fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorrem em dose 
simples”, isto é, para cada gameta masculino ou feminino encaminha-se apenas um fator. Esses 
fatores que posteriormente foram denominados de genes eram herdados por meio dos gametas dos 
pais, que ao sofrerem a fusão (fecundação), combinavam-se me pares determinando as características 
do indivíduo.   
          De acordo com o tipo de par formado indivíduos que apresentasse dois fatores iguais no mesmo 
par era denominado heterozigoto e só poderia transmitir ao filho um mesmo tipo de fator, os indivíduos 
que possuíssem dois fatores diferentes teriam a possibilidade de transmitir aos filhos um dos dois tipos 
de fatores, o dominante e o recessivo.  
          Como a criança apresentava uma característica recessiva, que também era apresentada por sua 
mãe e por seu pai não. Com base na 1ª Lei de Mendel, fica fácil deduzir que indivíduos recessivos são 
homozigóticos, pois caso fossem heterozigóticos não possuiriam característica recessiva e sim 
dominante. Como o pai não possuía a característica recessiva mas teve um filho com ela significa que 
ele contribuiu com metade dos fatores do genótipo recessivo do filho, assim conclui-se que ele (pai) é 
heterozigoto para a dada característica e a mãe é homozigótica recessiva.    Pai (Aa) x Mãe (aa) = 
Filho (aa) 

 
Gabarito: E 

 

 



 

  

Questão 45 

Objeto do conhecimento: : Princípios básicos que regem a transmissão de características 
hereditárias. 
Competência: 04 
Habilidade: 13 
Comentário: Note que a probabilidade de qualquer pessoa (homem ou mulher) é de 1/20 para ser Aa 
(Normal - Heterozigótica), então, a probabilidade de: 
P(homem heterozigótico) x P(mulher heterozigótica ) = P(Aa) x P(Aa) = 1/12 x 1/20 = 1/400 
 
Logo, em 800 casamentos, temos:  
800 x 1/400 = 800/400 = 2 
 
Dessa forma 2 é o número esperado de casamentos com risco de gerar crianças fenilcetonúricas. 
 
Gabarito: A 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


