GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE APOIO AO SISTEMA EDUCACIONAL
PROGRAMA PRÉ-UNIVERSITÁRIO/SEED

CAMINHO CERTO
A vida da liga, prossiga
Direito de sonhar e de vencer na vida
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Caminhos , lutas e de peito aberto
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Aceleração Negativa

Gráficos Do MRUV
Aceleração Positiva

GRAVITACIONAL
(relaciona à altura na
qual o corpo se
encontra em relação à
superfície)
Ep = m .g . h
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RelaçãoTrabalho/ Energia

Está
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velocidade do
corpo
Ec = mv2 / 2

W =  Ec

01. (ENEM/2011) Uma das modalidades presentes nas
olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos
de um atleta estão representadas na figura:

02. (ENEM/2002) As cidades de Quito e Cingapura encontramse próximas à linha do equador e em pontos diametralmente
opostos no globo terrestre. Considerando o raio da Terra igual a
6370 km, pode se afirmar que um avião saindo de Quito, voando
em média 800 km/h, descontando as paradas de escala, chega
a Cingapura em aproximadamente
A) 16 horas
B) 20 horas
C) 25 horas
D) 32 horas
E) 36 horas
03. (UNICAMP-SP) Uma partícula parte do repouso e em 5
segundos percorre 100 metros. Considerando o movimento
retilíneo e uniformemente variado, podemos afirmar que a
aceleração da partícula é de:
2
2
2
2
A) 8 m/s
B) 4 m/s
C) 20 m/s
D) 4,5 m/s
E) Nenhuma das anteriores
DINÂMICA
CORPO

1a LEI DE NEWTON
PRINCÍPIO DA INÉRCIA

Desprezando-se as forças dissipativas (resistência do ar e
atrito), para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o
máximo de energia seja conservada, é necessário que
A) A energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente
convertida em energia potencial elástica representada na etapa
IV.
B) A energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente
convertida em energia potencial gravitacional, representada na
etapa IV.
C) A energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente
convertida em energia potencial gravitacional, representada na
etapa III.
D) A energia potencial gravitacional, representada na etapa II,
seja totalmente convertida em energia potencial elástica,
representada na etapa IV.
E) A energia potencial gravitacional, representada na etapa I,
seja totalmente convertida em energia potencial elástica,
representada na etapa III.
MOVIMENTO
RETILÍNEO

CIRCULAR
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No MRU as forças se equilibram
Função Horária:
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Mov. Regressivo Ou Retrógrado

No MRUV a soma das forças que agem no corpo é ≠ 0.
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2a LEI DE NEWTON
PRINCÍPIO FUNDAMENTAL
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3a LEI DE NEWTON
PRINCÍPIO DA AÇÃO E REAÇÃO

A ação e a reação nunca se aplicam num mesmo corpo
 Força de atrito sempre contrária ao movimento
Fat = m N
 Força Centrípeta dirigida para o centro da circunferência
2
Fc = mV /R
04. (VUNESP-SP) Observando-se o movimento de um carrinho
de 0,4 kg ao longo de uma trajetória retilínea, verificou-se
que sua velocidade variou linearmente com o tempo de acordo
com os dados da tabela.
No intervalo de tempo considerado, a intensidade da força
resultante que atuou no carrinho foi, em newtons, igual a:
A) 0,4
B) 0,8
C) 1,0
D) 2,0
E) 5,0
TRABALHO
 Trabalho realizado por uma força constante.
 Casosparticulares:
a) Força no mesmo sentido de movimento W = F x d
b) Força contrária ao movimento W = F x d
c) Força perpendicular ao movimento W = 0
 Trabalho da força W = P . h
 Trabalho de umaforçavariável
GRAVITAÇÃO UNIVERSAL
1a Lei de Kepler – Os planetas descrevem órbitas elípticas em
torno do Sol, que ocupam um dos focos.
2a Lei de Kepler – O raio vetor de um planeta varre áreas iguais
em intervalos de tempos iguais
3a Lei de Kepler – O quadrado de período de revolução de
cada planeta ao redor do Sol é proporcional ao cubo do raio
médio de sua órbita.

Lei Geral da Gravitação
A força de atração entre dois corpos é dada
por:
2
F=GMm/d

TRATAMENTO ESGOTO

HISDROSTÁTICA
DENSIDADE – Relação entre a massa de um corpo e o volume
que ele ocupa. D = m/V
Unidade: Kg/m3
PRESSÃO – Relação entre a intensidade da força que age
sobre uma superfície.
P = F/A
Unidade: N/m2
PRESSÃO HIDROSTÁTICA - exercida por um líquido em
repouso. Ph = dgh
TEOREMA DE PASCAL – Variação de pressão num ponto de
um líquido gera a mesma variação em todos os pontos do
líquido.
TEOREMA DE ARQUIMEDES (EMPUXO) – Todo corpo imerso
num fluído recebe uma força vetorial, de baixo para cima,
chamada Empuxo.
E = d L VS g
Unidade: N
PESO APARENTE: Pa = P – E
CORPO FLUTUANDO: Dc< dL

Esgoto, efluente ou águas servidas são todos os resíduos
líquidos provenientes de indústrias e domicílios e que
necessitam de tratamento adequado para que sejam removidas
as impurezas e assim possam ser devolvidos à natureza sem
causar danos ambientais e à saúde humana.
Geralmente a própria natureza possui a capacidade de
decompor a matéria orgânica presente nos rios, lagos e no mar.
No entanto, no caso dos efluentes essa matéria é em grande
quantidade exigindo um tratamento mais eficaz em
uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) que,
basicamente, reproduz a ação da natureza de maneira mais
rápida.

05.(CESUPA) Desde a remota Antiguidade, o homem, sabendo
de suas limitações, procurou dispositivos para multiplicar a força
humana. A invenção da RODA foi, sem sombra de dúvida, um
largo passo para isso. Hoje, uma jovem dirigindo seu CLASSE
A, com um leve toque no freio consegue pará-lo, mesmo que ele
venha a 100 km/h. É o FREIO HIDRÁULICO. Tal dispositivo está
fundamentado no PRINCÍPIO de:
A) Newton

B) Stevin C) Pascal

D) Arquimedes

E) Eisntein

QUÍMICA: CHAGAS, SANDRIN E GENESES

TRATAMENTO DE ÁGUA
O tratamento de água consiste na remoção de impurezas e
contaminantes antes de destiná-la ao consumo. Isso porque a
água sempre contém resíduos das substâncias presentes no
meio ambiente como micro-organismos e sais minerais,
necessitando, pois, de tratamento para remover as impurezas
que podem ser prejudiciais ao homem.

O ESGOTO DOMICILIAR EM 4 NÍVEIS BÁSICOS
NÍVEL PRELIMINAR
_________________________________________________
TRATAMENTO PRIMÁRIO
_________________________________________________
TRATAMENTO SECUNDÁRIO
_________________________________________________
TRATAMENTO TERCIÁRIO OU PÓS-TRATAMENTO
_________________________________________________
No nível preliminar são utilizadas grades, peneiras ou caixas de
areia para reter os resíduos maiores e impedir que haja danos
as próximas unidades de tratamento, ou até mesmo, para
facilitar o transporte do efluente.
No tratamento primário são sedimentados (decantação) os
sólidos em suspensão que vão se acumulando no fundo do
decantador formando o lodo primário que depois é retirado para
dar continuidade ao processo.

1 – Captação  A água passa por um sistema de grades que
impede a entrada de elementos macroscópicos grosseiros
(animais mortos, folhas, etc.) no sistema.
2 – Coagulação Visa aglomerar partículas, aumentando o seu
volume e peso, permitindo que a gravidade possa agir. Isso é
feito, geralmente, através da adição de cal hidratada (hidróxido
de cálcio) e sulfato de alumínio, sendo agitada rapidamente.
3 – Floculação, a água é agitada lentamente, para favorecer a
união das partículas de sujeira, formando os flocos.
4- Decantação, a água não é mais agitada e os flocos vão se
depositando no fundo, separando-se da água. O lodo do fundo é
conduzido para tanques de depuração.
5- Filtração. A água já decantada passa por um filtro de
cascalho/areia/antracito (carvão mineral), onde vai se livrando
dos flocos que não foram decantados na fase anterior e de
alguns microrganismos.
6- Cloração. A água filtrada está limpa, mas ainda pode conter
microrganismos causadores de doenças. Por isso, ela recebe
um produto que contém cloro, que mata os microrganismos.

Em seguida, no tratamento secundário, os micro-organismos
irão se alimentar da matéria orgânica convertendo-a em gás
carbônico e água. E no terceiro e último processo, também
chamado de fase de pós-tratamento, são removidos os
poluentes
específicos
como
os
micronutrientes
(nitrogênio,fósforo...) e patogênicos (bactérias, fungos). Isso
quando se deseja que o efluente tenha qualidade superior, ou
quando o tratamento não atingiu a qualidade desejada.
Quando se trata de efluentes industriais a própria empresa que
faz o tratamento de esgoto exige que a indústria monitore a
qualidade dos efluentes mandados para e estação. No caso de
haver substâncias muito tóxicas ou que não podem ser
removidas pelo tratamento oferecido pela ETE, a indústria é
obrigada a construir a sua própria ETE para tratar seu próprio
efluente. (Fonte: COPASA, CETESB.)
POLUIÇÃO DAS AGUAS
A água é um bem precioso e cada vez mais tema de debates no
mundo todo. O uso irracional e a poluição de fontes importantes
(rios e lagos), podem ocasionar a falta de água doce muito em
breve, caso nenhuma providência seja tomada.

Este milênio , apresenta o grande desafio de evitar a falta de
água. Um estudo da revista Science (julho de 2000) mostrou que
aproximadamente 2 bilhões de habitantes enfrentam a falta de
água no mundo. Em breve poderá faltar água para irrigação em
diversos países, principalmente nos mais pobres. Os continentes
mais atingidos pela falta de água são: África, Ásia Central e o
Oriente Médio. Entre os anos de 1990 e 1995, a necessidade
por água doce aumentou cerca de duas vezes mais que a
população mundial. Isso ocorreu provocado pelo alto consumo
de água em atividades industriais e zonas agrícolas.
Infelizmente, apenas 2,5% da água do planeta Terra são de
água doce, sendo que apenas 0,08% está em regiões acessíveis
ao ser humano.

amplamente dispersos são o monóxido de carbono, o dióxido de
enxofre, os óxidos de nitrogênio, o ozônio, o dióxido de carbono
ou as partículas em suspensão. O nível de poluição é medido
pela concentração de contaminantes (microgramas por metro
quadrado de ar ou, no caso dos gases, o número de moléculas
de contaminantes por milhão de moléculas de ar).
Do total de raios solares que atingem o planeta, quase 50%
ficam retidos na atmosfera; o restante, que alcança a superfície
terrestre, aquece e irradia calor. Esse processo é chamado de
efeito estufa.
Apesar de o efeito estufa ser figurado como algo ruim, é um
evento natural que favorece a proliferação da vida no planeta
Terra. O efeito estufa tem como finalidade impedir que a Terra
esfrie demais, pois se a Terra tivesse a temperatura muito baixa,
certamente não teríamos tantas variedades de vida. Contudo,
recentemente, estudos realizados por pesquisadores e
cientistas, principalmente no século XX, têm indicado que as
ações antrópicas (ações do homem) têm agravado esse
processo por meio de emissão de gases na atmosfera,
especialmente o CO2.
O dióxido de carbono (CO2) é produzido a partir da queima de
combustíveis fósseis usados em veículos automotores
movidos à gasolina e óleo diesel. Esse não é o único agente que
contribui para emissão de gases, existem outros como as
queimadas em florestas, pastagens e lavouras após a colheita.

As principais causas de deteriorização dos rios, lagos e dos
oceanos são: poluição e contaminação por poluentes e esgotos.
O ser humano tem causado todo este prejuízo à natureza,
através dos lixos, esgotos, dejetos químicos industriais e
mineração sem controle.

Com o intenso crescimento da emissão de gases e também de
poeira que vão para a atmosfera, certamente a temperatura do
ar terá um aumento de aproximadamente 2ºC em médio prazo.
Caso não haja um retrocesso na emissão de gases, esse
fenômeno ocasionará uma infinidade de modificações no espaço
natural e, automaticamente, na vida do homem. Dentre muitas,
as principais são:
• Mudanças climáticas drásticas, onde lugares de temperaturas
extremamente frias sofrem elevações e áreas úmidas enfrentam
períodos de estiagem. Além disso, o fenômeno pode levar áreas
cultiváveis e férteis a entrar em um processo de desertificação.
• Mudanças climáticas drásticas, onde lugares de temperaturas
extremamente frias sofrem elevações e áreas úmidas enfrentam
períodos de estiagem. Além disso, o fenômeno pode levar áreas
cultiváveis e férteis a entrar em um processo de desertificação.

Em função destes problemas, os governos preocupados, tem
incentivado a exploração de aqüíferos (grandes reservas de
água doce subterrâneas). Na América do Sul, temos o Aqüífero
Guarani, um dos maiores do mundo e ainda pouco
utilizado.Grande parte das águas deste aqüífero situa-se em
subsolo brasileiro.
Estudos da Comissão Mundial de Água e de outros organismos
internacionais demonstram que cerca de 3 bilhões de habitantes
em nosso planeta estão vivendo sem o mínimo necessário de
condições sanitárias.Um milhão não tem acesso à água potável.
Em
virtude
desses
graves
problemas,
espalham-se
diversas doenças como diarréia, esquistossomose, hepatite e
febre tifóide, que matam mais de 5 milhões de seres humanos
por ano, sendo que um número maior de doentes
sobrecarregam os precários sistemas de saúde destes países.
(http://www.suapesquisa.com/poluicaodaagua)

POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA
E a contaminação da atmosfera por resíduos ou produtos
secundários gasosos, sólidos ou líquidos, que podem ser
nocivos à saúde dos seres humanos, causar danos em plantas,
atacar diferentes materiais, reduzir a visibilidade e produzir
odores desagradáveis.
A cada ano, os países industrializados geram milhões de
toneladas de contaminantes. Os contaminantes mais comuns e

• Aumento significativo na incidência de grandes tempestades,
furacões ou tufões e tornados.
• Perda de espécies da fauna e flora em distintos domínios
naturais do planeta.
• Contribuir para o derretimento das calotas de gelo localizadas
nos pólos e, consequentemente, provocar uma elevação global
nos níveis dos oceanos.
O tema "efeito estufa" é bem difundido nos mais variados meios
de comunicação do mundo, além de revistas científicas e livros,
no entanto a explicação é razoavelmente simples. Em razão de
os gases se acumularem na atmosfera, a irradiação de calor da
superfície fica retida na atmosfera e o calor não é lançado para o
espaço; dessa forma, essa retenção provoca o efeito estufa
artificial. Abaixo um esboço de como ocorre o efeito estufa
natural e artificial ou provocado pelo homem.

CHUVA ÁCIDA
A verdade é que a chuva já é naturalmente ácida devido à
presença de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. Com
um pH em torno de 5,4, a chuva comum não traz nenhum
prejuízo ao homem ou à natureza. Isso porque, a acidez é baixa.
(A escala utilizada para medir o pH vai de 0 a 14, sendo que 7 é
o pH neutro. Acima disso, é básico e abaixo é ácido. Quanto
mais baixo, mais ácido). O problema, é que com a queima
de combustíveis fósseis, como o petróleo, e o aumento
considerável do acúmulo de dióxido de carbono na atmosfera
(além do normal) fazem com que o pH da chuva caia para algo
entre 5 e 2,2 e se torne extremamente nociva ao homem e à
natureza.
Robert Angus Smith (climatologista inglês) foi quem usou pela
primeira vez o termo “chuva ácida”, em 1872, ao presenciar o
fenômeno em Manchester (Inglaterra) no início da revolução
industrial. Foi ele, também, o primeiro a relacionar o fenômeno
com a poluição atmosférica.
A chuva ácida ocorre quando existe na atmosfera um número
muito grande de enxofre (SO2) e óxidos de nitrogênio (NO, NO2,
N2O5) que, quando em contato com o hidrogênio em forma de
vapor, formam ácidos como o ácido nítrico (HNO3), ou o ácido
sulfúrico (H2SO4).
Estima-se, embora não haja dados concretos, que o fenômeno
da chuva ácida tenha surgido com a Revolução Industrial e a
crescente queima de combustíveis fósseis.

+

pH = - log [H ]

Os efeitos mais nocivos da chuva ácida ocorrem no meio
ambiente. Um lago, por exemplo, que possui um pH em torno de
6,5 não sobrevive a um pH abaixo de 4 ou 4,5, podendo ocorrer
a morte de todos os seres que vivem ali.
A chuva ácida também causa a acidificação do solo tornando-o
improdutivo e mais suscetível à erosão. A acidez do solo,
inclusive, é um dos principais fatores para a diminuição da
cobertura vegetal em diversos países. Estudos recentes
publicados pelo WWF apontam que a chuva ácida já um dos
principais responsáveis pelo desmatamento na Mata Atlântica.
ESCALA pH
No final do século XIX, o químico Arrhenius propôs, a partir de
diversas discussões, a definição deácido e base. Segundo o
cientista, ácidos são substâncias que, em solução aquosa, são
ionizadas, desprendendo íons H+; enquanto as bases
ou hidróxidos são substâncias que em solução aquosa passam
por uma dissociação iônica, lançando como único tipo de ânion o
radical OH- (hidroxila ou oxidrila). O termo utilizado para
representar tais funções inorgânicas é o pH, potencial
hidrogeniônico.
Uma expressiva consequência da teoria ácido-base de
Arrhenius é a possibilidade de estabelecer uma escala para
aferir o teor de acidez ou basicidade de uma dada substância.
Esse instrumento é comumente conhecido como escala de pH,
uma escala numérica apresentando valores que variam de 0 a
14.
A escala de pH é formulada a partir de cálculos matemáticos que
expressam a concentração do íon na solução. Para determinar o
valor do pH é utilizada a seguinte equação matemática, em que
[H+] representa a concentração de hidrogênio em mol/L:

COMPONENTES DE UMA SOLUÇÃO
Soluto é a substância ______________________________.
Solvente é a substância ____________________________.
UNIDADES MATEMÁTICAS APLICADAS EM QUÍMICA

SOLUTO
MASSA 
X 1000

mg
g

÷ 1000

Kg
QUANTIDADE DE MATERIA  MOL

VOLUME 

SOLUÇÃO
mL = cm3

÷ 1000

X 1000
L = dm3

@TENÇÃO COM AS RELAÇÕES DE UNIDADES DE
MEDIDAS

CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS

2º) (ENEM 2009) Vários combustíveis alternativos estão sendo
procurados para reduzir a demanda por combustíveis fósseis,
cuja queima prejudica o meio ambiente devido à produção de
dióxido de carbono – CO2 – (massa molar 44 g/mol). Três dos
mais promissores combustíveis alternativos são o hidrogênio, o
etanol e o metano. A queima de 1 mol de cada um desses
combustíveis libera uma determinada quantidade de calor, que
estão apresentadas na tabela a seguir.
Combustível

Massa molar
(g/mol)

Calor liberado na queima
(kJ/mol)

H2

2

270

CH4

16

900

C2H5OH

46

1350

Considere que foram queimadas massas, independentemente,
desses três combustíveis, de forma tal que em cada queima
foram liberados 5400 kJ. O combustível mais econômico, ou
seja, o que teve menor massa consumida, e o combustível mais
poluente, que é aquele que produziu a maior massa de dióxido
de carbono foram, respectivamente.

1º) ( ENEM – 2011) O peróxido de hidrogênio é comumente
utilizado como antisséptico e alvejante. Também pode
ser empregado em trabalhos de restauração de quadros
enegrecidos e no clareamento de dentes. Na presença de
soluções ácidas de oxidantes, como o permanganato de
potássio, este óxido decompõe-se, conforme a equação a
seguir:

ROCHA-FILHO, R. C. R.; SILVA, R. R. Introdução aos Cálculos da Química. São Paulo:
McGraw-Hill, 1992. (Foto: Reprodução/Enem)

De acordo com a estequiometria da reação descrita, a
quantidade de permanganato de potássio necessária para reagir
completamente com 20,0 mL de uma solução 0,1 mol/L de
peróxido de hidrogênio é igual a
0

A) 2,0×10 mol B) 2,0×10
D) 8,0×10

−4

−1

mol E ) 5,0×10

−3

−1

mol C) 8,0×10 mol
mol.

TERMOQUIMICA

A) O etanol, que teve apenas 46g de massa consumida, e o
metano, que produziu 900g de CO2.
B) O hidrogênio, que teve apenas 40g de massa consumida, e o
etanol, que produziu 352g de CO2.
C) O hidrogênio, que teve apenas 20g de massa consumida, e o
metano, que produziu 264g de CO2.
D) O etanol, que teve apenas 96g de massa consumida, e o
metano que produziu 176g de CO2.
E) O hidrogênio, que teve apenas 2g de massa consumida, e o
etanol, que produziu 1350g de CO2.
REVISÃO DE BIOLOGIA - PROF GLEYSON SOUZA
Antes das refeições é necessário que se tenha uma higienização
adequada, como:
- Lavar as mãos antes de manusear o lanche;
- Lavar bem a salada para não haver contaminação de ovos de
vermes, cisto de protozoários e bactérias;
- Fritar bem a carne de hambúrguer.
Caso ocorra contaminação por alguns agentes patológicos, o
organismo terá reações para tentar eliminar o agente estranho,
causando diarreia, vômito e cólicas intestinais. Diante disso, se
alguns dos sintomas aparecer, é provável que o organismo sofra
do ataque de alguns protozoários como ameba, algumas
bactérias como Hilocobacterpylori e/o verme causada por
Ascaris lumbricoides ou taeniasolium ou saginata.
Amebíase
É uma doença causada pelo protozoário Entamoebahistolytica.
Ela entra no organismo humano por meio de alimentos ingeridos
que foram mal lavados e continham os cistos (forma que o
protozoário adota quando está fora de um organismo).
- Teníase ou solitária – é causada pela tênias que parasita
porcos e as que parasitam bois. Ao se alimentar da carne mal
cozida desses seres vivos contaminados, o ser humano pode
ser infectado. Nesse caso, a solitária se prende no intestino
humano, e pode chegar a atingir 9 metros de comprimento. A
cisticercose é causada pela larva da Taeniasolium nos tecidos,
ou seja, é uma enfermidade somática.
SISTEMA DIGESTÓRIO
O sistema digestivo tem a função de manter o suprimento de
água, eletrólitos e nutrientes do organismo, num fluxo contínuo.
Ele é a porta de entrada de substância nutritivas ao organismo.
Por todo o trato digestivo os alimentos são digeridos, de acordo
com suas propriedades químicas.

A digestão envolve processos químicos e físicos. Dentre os
químicos podemos citar a ação das enzimas que quebram as
moléculas para serem absorvidas acelerando as reações
químicas, e os processos físicos envolvem deglutição,
mastigação e as contrações dos órgãos. Principais enzimas
envolvidas: ptialina (boca pH:7), pepsina (estômago pH: 2) e
tripsina (intestino pH: 8)
01-(ENEM 2013) 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)comprimentodotratogastrointestinalparacabermaisalimento.
B) área de contato com o conteúdo intestinal para absorção dos
nutrientes.
C)liberaçãodecalorviairrigaçãosanguíneaparacontroletérmico 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.
SISTEMA NERVOSO
É responsável pela maioria das funções de controle em um
organismo, coordenando e regulando as atividades corporais. O
neurônio é a unidade funcional deste sistema.

2.(Enem 2009)Para que todos os órgãos do corpo humano
funcionem em boas condições, é necessário que a temperatura
do corpo fique sempre entre 36 ºC e 37 ºC. Para manter-se
dentro dessa faixa, em dias de muito calor ou durante intensos
exercícios físicos, uma série de mecanismos fisiológicos é
acionada. Pode-se citar como o principal responsável pela
manutenção da temperatura corporal humana o sistema
A) digestório, pois produz enzimas que atuam na quebra de
alimentos calóricos.
B) imunológico, pois suas células agem no sangue, diminuindo a
condução do calor.
C) nervoso, pois promove a sudorese, que permite perda de
calor por meio da evaporação da água.
D) reprodutor, pois secreta hormônios que alteram a
temperatura, principalmente durante a menopausa.
E) endócrino, pois fabrica anticorpos que, por sua vez, atuam na
variação do diâmetro dos vasos periféricos.
SISTEMA CARDIOVASCULAR
Doença de Chagas
A doença de chagas é transmitida pelo barbeiro, um inseto
encontrado
em
várias
partes
do
Brasil.
O
protozoário Trypanosoma cruzi passa para o corpo humano

quando o barbeiro pica o organismo em busca de sangue. Após
a sucção, o barbeiro libera suas fezes na pele, causando
coceira. Ao coçar, o indivíduo acaba por jogar as fezes
infectadas do barbeiro em sua corrente sanguínea.
Malária. Uma doença histórica, é transmitida pelo
mosquito Anopheles que possui em seu organismo protozoários
do gênero Plasmodium. Os sintomas dessa doença
são febre alta, dor de cabeça, cansaço, entre outros. Há 4 tipos
de Plasmodium: P. vivax, P. falciparum, P. malareae e P. ovale.
03.(ENEM 2013) 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.
C) circulação linfática.
E) transporte de gases.

B) válvulas venosas.
D) contração cardíaca.

SISTEMA RESPIRATÓRIO
É composto por um par de pulmões e por vários ductos por
onde o ar circula, como as cavidades nasais, boca, faringe,
laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Localizados na
caixa torácica, os pulmões são revestidos por uma membrana
dupla chamada de pleura.No interior dos pulmões encontramos
cerca de 600 milhões de alvéolos pulmonares (que são
pequenas bolsas com paredes muito finas), envolvidos por uma
rede de capilares. É através dessa rede de capilares que ocorre
a hematose, processo em que o gás oxigênio presente
nos alvéolos difunde-se para os capilares sanguíneos,
penetrando nas hemácias.
04.(ENEM 2011) A produção de soro antiofídico é feita por meio
da extração da peçonha de serpentes que, após tratamento, é
introduzida em um cavalo. Em seguida são feitas sangrias para
avaliar a concentração de anticorpos produzidos pelo cavalo.
Quando essa concentração atinge o valor desejado, é realizada
a sangria final para obtenção de soro. As hemácias são
devolvidas ao animal, por meio de uma técnica denominada
plasmaferese, a fim de reduzir os efeitos colaterais provocados
pela sangria.
Disponível em: http://www.infotubos.com. Acesso em: 28 abr. 2010 (adaptado)

A plasmaferese é importante, pois, se o animal ficar com uma
baixa quantidade de hemácias, poderá apresentar
A) febre alta e constante.
B) redução de imunidade.
C) aumento da pressão arterial. D)quadrodeleucemiaprofunda.
E) problemas no transporte de oxigênio
CADEIA ALIMENTAR – FLUXO DE ENERGIA
Todos os organismos heterótrofos, conhecidos como
consumidores numa cadeia alimentar, obtém a energia de que

precisam ingerindo o alimento que é produzido pelos produtores.
Dessa forma se dá o que é chamado de fluxo de energia, com
a energia proveniente do Sol sendo armazenada no alimento
pelos produtores e então sendo passada de organismo para
organismo através da alimentação. Os nutrientes, que também
são passados através da cadeia alimentar, são devolvidos para
o ambiente pelosdecompositores. Compreendendo esse
mecanismo, fica claro como toda a vida na Terra é dependente
do Sol, dos organismos produtores e dosdecompositores.

POLUIÇÃO
Refere-se à degradação do ambiente por um ou mais fatores
prejudiciais à saúde deste. Ela pode ser causada pela liberação
de matéria, e também de energia (luz, calor, som): os chamados
poluentes. Poluição sonora, térmica, atmosférica, por elementos
radioativos, por substâncias não biodegradáveis, por
derramamento de petróleo e por eutrofização, são alguns
exemplos.
07.(ENEM 2012) Para diminuir o acúmulo de lixo e o desperdício
de materiais de valor econômico e, assim, reduzir a exploração
de recursos naturais, adotou-se, em escala internacional, a
política dos três erres: Redução, Reutilização e Reciclagem. Um
exemplo de reciclagem é a utilização de

05.(ENEM 2013) 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.

RELAÇÕES ECOLÓGICAS
Todos os seres vivos se relacionam com outros, tanto da mesma
espécie (relações intraespecíficas) quanto de espécies distintas
(relações interespecíficas). Estas podem ser harmônicas,
quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos;
ou desarmônicas, quando pelo menos um se prejudica.
Interações
Harmônicas

Interações
Desarmônicas

Intra Específica

Colônia (+)
Sociedade (+)

Competição (-)

Inter Específica

Mutualismo (+ +)
Cooperação (+ +)
Comensalismo (+ 0)
Inquilismo (+ 0)
Epifitismo (+ 0)

Competição (- -)
Parasitismo (+ -)
Predatismo (+ -)
Amensalismo (+ -)
Esclavagismo ou
sinfilia (+ -)

06. (ENEM 2011) Os vaga-lumes machos e fêmeas emitem
sinais luminosos para se atraírem para o acasalamento. O
macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai
ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vaga-lume,
o Photuris, cuja fêmea engana e atrai os machos de outro tipo,
o Photinus,
fingindo
ser
desse
gênero.
Quando
o macho Photinus se aproxima da fêmea Photuris, muito maior
que ele, é atacado e devorado por ela. BERTOLDI, O. G.;
VASCONCELLOS, J. R.Ciência & sociedade: aventura da vida. SP: Scipione, 2000
(adaptado).A

relação descrita no texto, entre a fêmea do
gênero Photuris e o macho do gênero Photinus, e um exemplo
de
A) comensalismo
B) inquilinismo.
C) cooperação.
D) predatismo.
E) mutualismo.

A) garrafas de vidro retornáveis para cerveja ou refrigerante.
B) latas de alumínio como material para fabricação de lingotes.
C) sacos plásticos de supermercado como acondicionantes de
lixo caseiro.
D) embalagens plásticas vazias e limpas para acondicionar
outros alimentos.
E) garrafas PET recortadas em tiras para fabricação de cerdas
de vassouras.
PADRÕES DE HERANÇA E GRUPOS SANGUÍNEOS
As relações de dominância e recessividade se estabelecem em
células diploides (2n), na espécie humana em células somáticas,
por meio de genes alelos semelhantes ou distintos, ou seja,
células que possuem bagagem cromossômica duplicada,
formada por cromossomos homólogos, um de origem materna e
outro paterna. Contendo em seus segmentos informações que
codificam diferentes ou semelhantes padrões para uma mesma
característica.
Alelo dominante - componente genético que proporciona o
mesmo genótipo em homozigose ou heterozigose;
Alelo recessivo - componente genético que só se expressa em
homozigose.

BIOTECNOLOGIA
Entende-se por biotecnologia o conjunto de técnicas que
envolvem a manipulação de organismos vivos para a obtenção
de produtos específicos ou modificação de produtos. A
biotecnologia também utiliza o DNA em técnicas de DNA
recombinante.
08-(ENEM 2014) Em um laboratório de genética experimental,
observou-se que determinada bactéria continha um gene que
conferia resistência a pragas especificas de plantas.Em vista
disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura.

fortemente a energia dessa onda, aumentando a amplitude de
suas vibrações.
Efeito Doppler: diferença na percepção da frequência quando há
velocidade relativa entre a fonte e o receptor. Nota-se um
aumento da frequência quando há aproximação e uma redução,
da frequência, quando há afastamento.
Características das ondas
Frequência (f): quantidade de oscilações por unidade de tempo.
Período (T): tempo necessário para efetuar uma oscilação.
Fase da onda
: posição da onda.
Comprimento de onda
: distância entre dois pontos que se
repetem na onda.
Amplitude (A): também conhecido como intensidade da onda, é
a distância entre o ponto de equilíbrio e a distorção máxima.
Velocidade da onda (v):
Disponível em: http://ciencia.hsw.uol.com.br. Acesso em: 22 nov. 2013 (adaptado).

Do ponto de vista biotecnológico, como a planta é representada
na figura é classificada?"
A) Clone.
D) Adaptada.

B) Híbrida.
E) Transgênica.

C) Mutante.

09-(ENEM 2014) 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.
REVISÃO DE FÍSICA: PROFESSORA EDIGÊNIA
ONDAS
Classificação quanto a natureza.
Ondas Mecânicas: são ondas que necessitam de um meio
material para se propagar, ou seja, sua propagação envolve o
transporte de energia cinética e potencial e depende da
elasticidade do meio.
Ondas Eletromagnéticas: são ondas geradas por cargas
elétricas oscilantes e sua propagação não depende do meio em
que se encontram, podendo propagar-se no vácuo e em
determinados meios materiais..
Classificação quanto à direção da vibração.
Transversais: são as que são causadas por vibrações
perpendiculares à propagação da onda, como, por exemplo, em
uma corda.
Longitudinais: são ondas causadas por vibrações com mesma
direção da propagação, como as ondas sonoras.
Fenômenos Ondulatórios
Absorção: uma onda atinge uma região e a energia é convertida
para outra forma de energia.
Reflexão: uma onda atinge uma região que separa dois meios e
retorna.
Refração: uma onda atinge uma região que separa dois meios e
a atravessa.
Difração: Capacidade que a onda possui de desviar de
obstáculos, este reflete parte da energia da onda e transmite
outra parte.
Polarização: significa orientá-la em uma única direção ou plano
através da passagem em um dado meio, chamado de
polarizador. Somente ondas transversais podem ser polarizadas.
Ressonância: Quando uma vibração externa, com frequência
próxima ou igual à frequência natural de vibração de um
sistema, é emitida na direção deste, o sistema absorve

Características das ondas sonoras
Intensidade: idem a amplitude.
Altura: idem a frequência. Dividido em Alto (Agudo) e Baixo
(Grave).
Timbre: característica sonora de cada material, mesmo que
emitindo a mesma frequência, pois as ondas criadas serão
diferentes.
01. (ENEM- 2014) 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 eempregada para efeito de
controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a
radiação emitida por seu corpo é detectada por esse tipo de
sensor. 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.
ÓPTICA
 ESPELHO PLANO
REFLEXÃO DA LUZ - – ângulo de incidência é igual ao ângulo
de reflexão.
REFLEXÃO PLANA
- Imagem virtual, direita e igual a imagem do objeto é simétrica
e não depende da posição do observador.
- Associação de espelhos N= (360º/) - 1
REFRAÇÃO DA LUZ
- Lei de Snell Descartes
Meio mais refrigerante – meio de maior n; é o meio mais
denso; o raio de luz fica mais perto da normal.
Índice de Refração n = c/V
01) (ENEM) A figura abaixo mostra um eclipse solar no instante
em que é fotografado em cinco diferentes pontos do planeta.

Três dessas fotografias estão reproduzidas abaixo:

As fotos poderiam corresponder, respectivamente, aos pontos:

A) III, V e II
D). I, II e III

B) II, III e V
E). I, II e V

C). II, IV e III

ESPELHOS ESFÉRICOS
•
•

Espelho Esférico Convexo A parte refletora é a externa.
Imagem sempre virtual, direita e menor.
Espelho Esférico Côncavo A parte refletora é a interna.
Imagem: Real – invertida
Virtual – direita - maior

Condições de Nitidez de Gauss:
 O espelho deve ser pouco curvo, com pequeno ângulo de
abertura.
 Os raios incidentes devem ser pouco inclinados em relação
ao Eixo Principal.

PROTEÍNAS
- Origem: combinação de A.A. por ligações peptídicas.
- Funções:
►Estrutural (colágeno, queratina, actina, miosina);
►Hormonal (insulina – leva açúcar do sangue para as células
do corpo; prolactina – produz leite).
►Nutritiva (fonte de energia) = o vitelo (ovos de aves e répteis
encontram-se em grande quantidade).
►Defesa (os anticorpos).
OBS:SORO (cura imediata; anticorpos prontos; imunização
passiva) x VACINA (prevenção; antígenos mortos ou
atenuados; imunização ativa).
01-(Enem 2014)

CARACTERÍSTICAS:
 Imagem Real – é formada da luz refletida e pode ser
projetada.
 Imagem Virtual – é formada de prolongamento de luz
refletida.
Observações Importantes
 Se a Imagem é REAL, é INVERTIDA.
 Se a Imagem é VIRTUAL, é DIREITA.
 Se o objeto se desloca, a imagem também o faz, mas
sempre em sentido contrário.
 O elemento (objeto ou imagem) que está mais próximo do
espelho é sempre o menor.
LENTES


CARACTERÍSTICAS:
LENTE DIVERGENTE:
direita e menor
 LENTE CONVERGENTE:

Imagem é sempre virtual,
Imagem: Real –invertida
: Virtual – direita – menor

EQUAÇÃO DE GAUSS:AUMENTO LINEAR

REVISÃO BIOLOGIA - PROF. FABRÍCIO MENEZES
BIOQUÍMICA CELULAR
Paródia Água – La Belle de Jour (Alceu Valença)
Nosso corpo é rico em água seguido pelas proteínas
E é a água que atua com alto calor específico
Isto ocorre para manter a temperatura estável
Pois a água demora ganhar, ganhar ou perder calor
A água é vida, a água é vida, ô ôôô, a água é vida
A água também participa das reações de hidrólise
Mas não age como um catalisador inorgânico
Ainda atua na alta tensão superficial
Sustentando o peso dos insetos
E mantendo as gotas de orvalho
A água é vida
Isto é um fato que eu não posso nunca negar
E a sua concentração varia de espécie pra espécie
Mas também pode ser
com a idade
Ou quem sabe com a atividade, atividade celular

Embora sejam produzidos e utilizados em situações distintas, os
imunobiológicos l 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.
a produção de antígenos.
►Enzimática (biocatalisadores – diminuem a energia de
ativação de uma reação química e aumentam a velocidade desta
reação): Lipase - Lipídios; Amilase - Amido; Ação varia com:
Substrato, Ph, Temperatura.
ÁCIDOS NUCLÉICOS
- Coordenam as atividades e características da célula.
- Origem: Nucleotídeos (Fosfato + Pentose + Base Nitrogenada A, G e C = DNA e RNA, T = DNA, U = RNA).
- DNA (2 cadeias de polinucleotídeos, desoxirribose).
- RNA (1 cadeia de polinucleotídeos, ribose e uracila).
- 1 DNA → 2 DNA = replicação (semiconservativa).
- DNA → RNA = transcrição (troca de T por U).
- RNAm (códons) + Ribossomo + RNAt (anticódons) + A.A. =
Proteína (tradução do código genético).
- DNA mitocondrial é doado nos animais apenas pelo gameta
feminino (espécie humana – ovócito secundário / II): Desta forma
o teste do DNA mitocondrial é usado para determinar a
maternidade, ou seja, o DNA das mitocôndrias deve ser idêntico
ao DNA mitocondrial da verdadeira mãe.
02.(Enem 2013) 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.

Paródia Compostos Orgânicos – Fácil (J Quest)
Fácil, extremamente fácil:
É aprender sobre a biologia cantando (bis)
Comer é tão bom; É preciso; Se alimentar direito
Proteínas, Carboidratos, Vitaminas; Ácidos Nucléicos
Glicose é energia; Mas na falta; Posso usar um glicerídeo
Melhor seria se fosse uma frutose;
Pois é um monossacarídeo
E nos animais; A reserva é o glicogênio;
Mas nos vegetais; Passa a ser o amido
A enzima acelera as reações; e só age;
Em um substrato específico
Pode precisar de uma vitamina; Como coenzima
Vitamina A é o retinol; Sua falta; Prejudica a visão
Vitamina K também é importante;
Pois facilita a coagulação do sangue
Pra fortalecer o sistema imunológico; Use a vitamina C;
Você não vai se arrepender
Cuidado com os óleos e gorduras;
São lipídios do tipo glicerídeos
Atuam como reservas energéticas
Podem aumentar sua barriguinha;
Pior são os maus esteroides
Que carregam os triglicerídeos para o sangue
LDL é o que entope, HDL desentope
Para evitar
a aterosclerose
É melhor se exercitar pro HDL aumentar
CITOLOGIA (ENVOLTÓRIOS)
- Parede Celular (totalmente permeável; rígida; impede que a
célula estoure por excesso de água – célula túrgida).
- Membrana Plasmática (lipoprotéica; elástica; e apresenta
permeabilidade seletiva; modelo atual - mosaico fluido).
- Especializações da Membrana (Microvilosidades = absorção;
Desmossomos e Interdigitações = união; Plasmodesmos =
comunicação citoplasmática de células vegetais).
- Fisiologia da Plasmalema: Transporte Passivo = Difusão
simples, Difusão facilitada (permeases), Osmose - plasmólise
(murcha), deplasmólise (célula estava murcha e volta a receber
água), turgência (célula cheia até seu limite), plasmoptise
(estoura em meio muito hipotônico); Transporte Ativo (Bomba
+
+
de Na e K = ATP); Transporte em massa (Fagocitose e
Pinocitose). DPD = PO - PT.
03-(PUC RJ 2014)O gráfico abaixo representa a entrada, sem
gasto de energia, da substância “X” em uma célula, em
função da concentração desta substância no meio externo.

Com

base nesse gráfico, as curvas I e II representam,

respectivamente, um processo de:
A) transporte ativo e osmose. B) difusão facilitada e osmose.
C) osmose e difusão facilitada. D) osmose e transporte ativo.
E) transporte ativo e difusão facilitada.
Paródia: Envoltórios e o tempo de vida das células
(Quero te encontrar – Claudinho e Buchecha)
Quando a célula vem;
Sem carioteca ou membrana nuclear
Eu sei ela é Procariótica;
Bactérias e Cianofíceas
Já de acordo com o tempo;
Podem ser Lábeis
Gametas e hemácias;
Renovam a produção, mas de curta duração
Toda célula tem Plasmalema; Que é lipoprotéica;
Mosaico permeável; Com glicocálix nas células animais;
Nem toda célula tem parede celular;
Rica em polissacarídeos; De quitina nos fungos;
E de celulose nos vegetais.
Quando a plasmalema vem; Cheia de especializações
Microvilosidades na absorção; E Desmossomos na união
Ainda de acordo com o tempo; Podem ser permanentes
Neurônio e Músculo Estriado;
Sem reprodução, mas de longa duração
É muito bom ter que selecionar
A membrana plasmática é que assim esta
No transporte passivo sem gasto de energia
Difusão e osmose facilitando a vida
No transporte ativo com gasto de ATP
Tem bomba de sódio e potássio
No transporte em massa por englobamento
Pinocitose e fagocitose
CITOLOGIA - CITOPLASMA (ORGANELAS)
- Retículo endoplasmático liso (agranular) = lipídios;
- Retículo endoplasmático rugoso (granular/ergastoplasma) =
proteínas para exportação;
- Polissomos ou Poliribossomos Livre = proteínas para o uso da
célula;
- Complexo de Golgi = secreção celular; origina os lisossomos e
o acrossoma dos espermatozóides;
- Lisossomos=Digestão Intracelular (Autofagia; Autólise);
- Peroxissomos (Catalase / Peroxidase) = Degradação do H2O2 ,
que é tóxico, em H2O e O2;
- Centríolos = organizam a divisão celular e formam os cílios e
flagelos.
- Cílios (menores, mas estão em grande quantidade) e Flagelos
(maiores, mas estão em pequena quantidade)= locomoção de
protozoários, algas e gametas, além da movimentação do fluido
extracelular (traqueia).
- Vacúolo de Suco Celular = equilíbrio osmótico e
armazenamento de células vegetais (Po– pressão osmótica).
- Vacúolo Pulsátil = equilíbrio osmótico de protozoários e
euglenas (algas unicelulares) de água doce.
CITOLOGIA (METABOLISMO ENERGÉTICO)
- Fotossíntese (Clorofila → Cloroplasto em Eucariontes):
►Reações de claro (tilacóides): produção de ATP na
fotofosforilação cíclica e acíclica, mas fotólise da H 2O com
liberação de O2 e carregador de íons hidrogênio (NADP) apenas
na fotofosforilação acíclica.
►Reações de escuro (estroma): Ciclo de Calvin ou das
Pentoses (18ATP + 12NADPH + 6CO2 + 6RuBp = C6H12O6).

- Fatores limitantes: Temperatura; CO2; Intensidade luminosa.
- Quimiossíntese: utiliza energia da oxidação de composto
inorgânico (Sulfobactérias, Nitrobactérias e Ferrobactérias).
- Respiração Celular (Mitocôndrias):
►Glicólise: ocorre no hialoplasma (2ATP, 4NADH e 2CO2);
►Ciclo de Krebs - 2x (ácido cítrico): ocorre na matriz
mitocondrial (2ATP, 6NADH, 2FADH2 e 4CO2);
►Cadeia Respiratória: ocorre nas cristas mitocondriais
(10NADH x 3 = 30 ATP + 2FADH2 x 2 = 4 ATP ► 34 ATP).
- Fermentação: alcoólica (leveduras e plantas de charco –
produção de pães, bolos e bebidas alcoólicas); láctica (bactérias
e músculos – fadiga muscular).

bainha reduzida, nervuras reticuladas, flor dímera / tetrâmera /
pentâmera, dois cotilédones).

Paródia:DivisãoCelular(Olha pro céu/Luiz Gonzaga)
Olha a mitose amor; No crescimento e regeneração.
Tb é importante na reprodução dos seres unicelulares

Pelo caminho, plantas de maior porte;
São os 1º vegetais vasculares
Era pteridófita agora é traqueófita
Usa caule rizoma e folhas compostas

Foi numa prófase, 1ªetapa; Que os centríolos se duplicaram
E os cromossomos se condensando;
Carioteca e nucléolo sumindo Metáfase para ficar;
Cromossomos no meio estão
E na anáfase; Até os polos;
Centrômeros já se dividirão

Uma criptógama é o que ela é: Licopodíneas ou Filicíneas

Olha a meiose amor;
Na formação dos gametas
Ocorre apenas em células diplóides;
Formando quatro novas células
Na 1ª prófase, que diferença; Homólogos, lado a lado, estão
Paquíteno em tétrades
é a permutação;
Pedaços agora trocados estão Quiasmas visíveis sim são;
No diplóteno, é que estão;
Na primeira anáfase;
Sem separação;
Centrômeros não se duplicarão
BOTÂNICA (REINO METAPHYTA / PLANTAE):
- Ciclo reprodutivo: Metagênese ou Alternância de gerações
- Ciclo Diplobionte(Esporófito = 2n ►esporos por meiose;
Gametófito = n ► gametas por mitose).
- Classificações: Briófitas (embriófita, criptógama, avascular,
G>E, G = musgo e E = cápsula com esporângios que originam
esporos idênticos por isosporia); Pteridófitas (embriófita,
criptógama, traqueófita, E>G, E = samambaia com esporângios
nos soros e isosporia, G = protalo com anterídeos e
anterozóides/ arquegônios e oosfera); Gimnospermas
(embriófita, fanerógama, traqueófita, espermatófita = semente,
sifonógamas = tubo polínico, E>G, E= pinheiros heterosporados
com megastróbilo - ♀ e microstróbilo - ♂, G = micrósporos 
grão de pólen e megásporos  oosfera – fecundação simples 
endosperma primário e sem fruto); Angiospermas (embriófita,
fanerógama, traqueófita, espermatófita = semente, sifonógama =
tubo polínico, E>G, E = árvores frutíferas, G = flores: ♂ 
estames com filete e antera = grãos de pólen; ♀estigma tubo
polínico dentro do estilete  ovário  óvulo/saco embrionário 
1ºN.E. + oosfera = embrião = semente do óvulo  2ºN.E.+ 2
núcleos polares = endosperma secundário – dupla fecundação
originando tecido de reserva nutritiva 3n  ovário = fruto).
- Tipos de Angiospermas: Monocotiledôneas (raiz fasciculada
/ cabeleira, sem meristema secundário - câmbio e felogênio,
distribuição irregular dos vasos condutores – xilema e floema,
folha invaginante – sem pecíolo e bainha bem desenvolvida,
nervuras paralelas,
flor trímera
e
um cotilédone);
Dicotiledôneas (raiz pivotante/axial, com meristema secundário
/ crescimento em espessura – caule tronco, distribuição
regular/em círculo dos vasos condutores, folha peciolada –

Paródia: Principais Grupos Vegetais (Natasha –
Capital Inicial)
Têm gametófito sendo dominante;
Além dos rizóides, caulóides e filóides
Seu esporófito é um parasita temporário
Com haste ou seta, cápsula e caliptra
Uma Briófita é o que ela é: Musgos, Hepáticas ou Antóceros

O gametófito vai germinar;
O prótalo vai formar
Os gametângios vão originar;
Anterozóides e oosfera, formar, formar
As samambaias cantam: Tchururu, tchuru, tchuru…
Têm sementes graças a Heterosporia
Flores masculinas e flores femininas
Raiz axial, Caule do tipo tronco
Flores sem ovários e sementes nuas
Gimnosperma é o que ela é
Pinheiros e Sequóias - as coníferas
Pigmentos verdes, flores hermafroditas
Um fruto novo protegendo as sementes
Os grãos de pólen quando caem no estigma
Formam um tubo independente da água
Uma angiosperma é o que ela é:
Espermatófitas e Sifanógamas
Tubo Polínico ela vai formar
Até no óvulo chegar
Núcleo Espermático vai originar
Até a Oosfera fecundar, fecundar, fecundar
As angiospermas cantam: Tchururu, tchuru, tchuru…
REVISÃO DE FÍSICA: PROF JACK
ELETRICIDADE
CARGA ELÉTRICA

Unidade: C (Coulomb)
CORRENTE ELÉTRICA
Fluxo de Elétrons em razão do tempo
C (Coulomb)

t (segundos)
I(Amperes)
PRIMEIRA LEI DE OHM

Resistência Elétrica: Ohm

U = R.i

Marque a opção em que o voltímetro (V) e o amperímetro (A)
estão corretamente conectados, de modo que Pedro possa
medir as grandezas desejadas.

SEGUNDA LEI DE OHM

R Resistência Elétrica ()
P  Resistividade do Material
L  Comprimento do fio (m)
S - Área da secção Transversal do fio
POTÊNCIA ELÉTRICA
Energia liberada em um certo intervalo de tempo

P=I.U
Potencia elétrica(W)

Voltagem (V)

•

Intensidade da corrente(A)

ENERGIA CONSUMIDA

E= P.T
Energia(kwh)

tempo(h)
Potência (W)

01. (ENEM/2009)A eficiência de um processo de conversão de
energia é definida como a razão entre a produção de energia ou
trabalho útil e o total de entrada de energia no processo. A figura
mostra um processo com diversas etapas. Nesse caso, a
eficiência geral será igual ao produto das eficiências das etapas
individuais. A entrada de energia que não se transforma em
trabalho útil é perdida sob formas não utilizáveis (como resíduos
de calor).

•

Aumentar a eficiência dos processos de conversão de energia
implica economizar recursos e combustíveis. Das propostas
seguintes, qual resultará em maior aumento da eficiência geral
do processo?
A) Aumentar a quantidade de combustível para queima na usina
de força.
B) Utilizar lâmpadas incandescentes, que geram pouco calor e
muita luminosidade.
C) Manter o menor número possível de aparelhos elétricos em
funcionamento nas moradias.
D) Utilizar cabos com menor diâmetro nas linhas de transmissão
a fim de economizar o material condutor.
E) Utilizar materiais com melhores propriedades condutoras nas
linhas de transmissão e lâmpadas fluorescentes nas moradias.

MAGNETISMO
Campo Magnético
•
Regra da mão direita.
•
Imãs
•
Atração: polos diferentes
•
Repulsão: Polos Iguais
•
Sentido: NS
•
Tangenciam o vetor
•
Corrente elétrica
•
Condutor Reto:
•

Espira:

•

Solenoide:

Força Magnética
•
Sobre carga móvel em campo magnético:
•
Regra da mão esquerda:
e
•
•
Sobre corrente elétrica:
•
•
Entre dois condutores:

.

•

•

Lei de Faraday-Lenz

RESISTÊNCIA EQUIVALENTE:
EM SÉRIE:
Req = R1 + R2 + ... + Rn
IT= I1 = I2 =...= In
UT= U1+U2 + ...+ Un
EM PARALELO:1/ REQ = 1/R1+ 1/R2 +...+ 1/Rn
Casos Particulares:Req = (R1 . R2) /(R1 . R2)Req = R/. Rn
IT= I1 + I2 +...+ In
UT= U1= U2 = ...= Un
02) (UFRN)Pedro deseja determinar a diferença de potencial
elétrico no resistor R1 e a corrente elétrica no resistor R2 do
circuito a seguir.

03) (FUVEST-2012)– Em uma aula de laboratório, os estudantes
foram divididos em dois grupos. O grupo A fez experimentos
com o objetivo de desenhar linhas de campo elétrico e
magnético. Os desenhos feitos estão apresentados nas figuras I,
II, III e IV abaixo.

frequência resultarão em máxima absorção de energia. O
fenômeno descrito é a
a) difração.
interferência.

b) refração.
e) ressonância.

c)

polarização.

d)

06. (ENEM 2014) 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
Aos alunos do grupo B, coube analisar os desenhos produzidos
pelo grupo A e formular hipóteses. Entre elas, a única correta e
que as figuras I, II, III e IV podem representar, respectivamente,
linhas de campo
A) eletrostático, eletrostático, magnético e magnético.
B) magnético, magnético, eletrostático e eletrostático.
C) eletrostático, magnético, eletrostático e magnético.
D) magnético, eletrostático, eletrostático e magnético.
E) eletrostático, magnético, magnético e magnético.
04. (ENEM 2014) 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.

A) da luz visível.
D) das micro-ondas.

B) do ultravioleta. C) do infravermelho.
E) das ondas longas de rádio.

QUÍMICA: CHAGAS, SANDRIN E GENESES
PETRÓLEO
O petróleo vem sendo usado pelo homem desde, pelo menos,
4000 a.C. Embora não haja unanimidade sobre sua formação, a
teoria mais aceita afirma que restos animais e vegetais foram
cobertos por sedimentos ao longo de milhões de anos. Sob
severas condições de pressão e temperatura, a matéria orgânica
ali depositada converteu-se em petróleo.
O petróleo é composto,principalmente, por hidrocarbonetos, que
sãosubstâncias orgânicas compostas apenas por Carbonos e
Hidrogênios.
O petróleo é extraído perfurando-se a crosta terrestre até as
rochas onde ele se encontra impregnado. O óleo e o gás saem
por pressão.

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.
ONDAS ELETROMAGNÉTICAS

Ao ser extraído, o petróleo se apresenta repleto de impurezas,
principalmente água salgada. Por meio de decantação e filtração
as impurezas são retiradas. Depois de passar por esses
processos, o petróleo recebe o nome de “óleo cru”. Este é
submetido a aquecimento, de forma que seus componentes
podem ser separados pela diferença em seus pontos de ebulição
(destilação fracionada).

05. (ENEM 2014) 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

O petróleo cru tem pouca serventia, mas sua destilação
fracionada fornece um grande número de compostos de
interesse para a indústria, como a gasolina, o querosene e os
óleos lubrificantes. Note que o ponto de ebulição aumenta com o
aumento da cadeia hidrocarbônica.

DESTILAÇÃO DO PETRÓLEO.
4. Cetonas: Apresentam o grupo funcional (
), sendo
este carbono secundário. O sufixo utilizado para indicar a função
é ona. Ex.:

3.2.5 Ácidos carboxílicos
Apresentam o grupo funcional
nomenclatura termina com o sufixo óico. Ex.:

(carboxila). Sua

6. Ésteres orgânicos:

São caracterizados pelo grupo funcional

. Ex.:

REAÇÃO DE COMBUSTÃO DA GASOLINA E DO DIESEL:
GASOLINA:

∆H = -5100 kJ/mol
DIESEL:

∆H = - 10586 kJ/mol
A queima destes combustíveis acarreta em grande quantidade
de gás carbônico liberado no ambiente.
BIOCOMBUSTIVEIS
Dentre os Biocombustíveis podemos destacar o ETANOL e o
BIODIESEL. Apesar de serem combustíveis, possuem funções
orgânicas diferentes um do outro.

Éster

7.Éteres :Os éteres são compostos caracterizados pela
presença de um oxigênio (O), ligado a dois radicais orgânicos.
Seu grupo funcional pode ser representado por:R – O – R.
Funções Nitrogenadas
1.Aminas :São consideradas bases orgânicas e são obtidas a
partir da substituição de um ou mais hidrogênios da amônia
(NH3) por radicais.

Fenil-metilamina

Metilamina

2.

pela

Amidas:

Caracterizam-se

presença

do

grupo

Álcool

Funções Oxigenadas
1. Álcoois
Possui grupo funcional, OH (grupo hidroxila) e sua nomenclatura
seguem as mesmas regras estabelecidas para os
hidrocarbonetos.

funcional
. A nomenclatura oficial das amidas é feita
da seguinte maneira: nome do hidrocarboneto + amida. Ex.:

2. Fenóis: Compostos que apresentam o grupo OH ligado
diretamente a um átomo de carbono do anel aromático. Sua
nomenclatura segue inicialmente com o nome hidróxi, seguido
do aromático. Ex.:
ISOMERIA
A isomeria é dividida em dois grupos:

Hidroxibenzeno ou Fenol
3. Aldeídos: Apresentam o grupo funcional (
) na
extremidade da cadeia. De acordo com as regrasda IUPAC, sua
nomenclatura recebe o sufixo al. Ex.:

metanal

ISOMERIA PLANA OU ESTRURAL

É quando podemos verificar a diferença entre os compostos
isômeros através de suasfórmulas estruturais planas.
Podemos classificar a isomeria plana em:
_ Isomeria de função.
_ Isomeria de cadeia.
_ Isomeria de posição.
_ Isomeria de compensação.
_ Tautomeria.

ISOMERIZAÇÃO
A isomerização aumenta a porcentagem de combustíveis com
maior octanagem obtidos a partir do petróleo.

ISOMERIA ESPACIAL OU ESTEREOISMERIA
É quando os isômeros apresentam as ligações entre seus
átomos dispostas demaneira diferente no espaço.
Existem dois tipos de isomeria espacial:
_ Isomeria geométrica ou cis-trans.
_ Isomeria óptica.
04) (ENEM – 2013) 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 por
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:

PROPAGAÇÃO DE CALOR
 Condução – de molécula para molécula (sólido)
 Convecção – deslocamento de porções aquecidas (nos
líquidos e gases)
 Irradiação – através dos raios infravermelhos (único no
vácuo)
02-(ENEM-2001)A refrigeração e o congelamento de alimentos
são responsáveis por uma parte significativa do consumo de
energia elétrica numaresidência típica. Para diminuir as perdas
térmicas de uma geladeira, podem ser tomados alguns cuidados
operacionais:
I – Distribuir os alimentos nas prateleiras deixando espaços
vazios entre eles, para que ocorra a circulação do ar frio para
baixo e do quente para cima.
II – Manter as paredes do congelador com camada bem espessa
de gelo, para que o aumento da massa de gelo aumente a troca
de calor no congelador.
III – Limpar o radiador (“grade” na parte de trás) periodicamente,
para que a gordura e a poeira que nele se depositam não
reduzam a transferência de calor o ambiente.
Para uma geladeira tradicional é correto indicar, apenas,
A) a operação I
D) as operações I e III

B) a operação II C) as operações I e II
E) as operações II e III
CALORIMETRIA

Calor: – Energia térmica em trânsito;
Capacidade Térmica: C = Q / t ou C = m. c
Equação Fundamental: Q = mctc  Calor Especifico
Troca de Calor: Num sistema isolado o calor cedido por um dos
corpos é igual ao calor recebido pelo outro. Qced + Qrec = 0
DILATAÇÃO TÉRMICA
Equações

GASESESTUDO DOS GASES
•
•
•

Isobárica (pressão constante) V1 / T1 = V2 / T2
Isocórica/isovolumétrica (volume constante) P1/ T1 = P2 / T2
Isotérmica (temperatura constante) P1 .V1 =P2V2

Equação de ClapeyronPV=nRT ou PV=m/MRT
R (a const. universal dos gases 0,082 ou 62,3
Equação Geral dos Gases (P1 .V1 )/ T1= (P2V2)/T2
TERMODINÂMICA
REVISÃO DE FÍSICA: PROF JACK
TERMOLOGIA
TERMOMETRIA
TEMPERATURA – media do estado térmico de um corpo;
01. (UFF/RJ) Quando se deseja realizar experimentos a baixas
temperaturas, é muito comum a utilização de nitrogênio líquido
como refrigerante, pois seu ponto normal de ebulição é de -196
°C.
Na escala Kelvin, esta temperatura vale:
A) 77 K B)100 K C)196 K D) 273 K E) 469 K

1ª LEI DA TERMODINÂMICA: ∆U = Q
–W
ENERGIA INTERNA (U) – depende da
variação de temperatura.
TRABALHO (W) – depende da
variação do volume.
01) (Enem-2009) A invenção da
geladeira proporcionou uma revolução
no aproveitamento dos alimentos, ao
permitir que fossem armazenados e
transportados por longos períodos. A
figura apresentada ilustra o processo
cíclico de funcionamento de uma

Modelo de geladeira
em funcionamento
(Foto:
Reprodução/ENEM

geladeira, em que um gás no interior de uma tubulação é
forçado a circular entre o congelador e a parte externa da
geladeira. É por meio dos processos de compressão, que ocorre
na parte externa, e de expansão, que ocorre na parte interna,
que o gás proporciona a troca de calor entre o interior e o
exterior da geladeira.Nos processos de transformação de
energia envolvidos no funcionamento da geladeira.
A) A expansão do gás é um processo que cede a energia
necessária ao resfriamento da parte interna da geladeira.
B) O calor flui de forma não-espontânea da parte mais fria, no
interior, para a mais quente, no exterior da geladeira.
C) A quantidade de calor cedida ao meio externo é igual ao
calor retirado da geladeira.
D) A eficiência é tanto maior quanto menos isolado
termicamente do ambiente externo for o seu compartimento
interno.
E) A energia retirada do interior pode ser devolvida à geladeira
abrindo-se a sua porta, o que reduz seu consumo de energia.

ELETROQUIMICA
É o ramo da química que estuda a transformação de energia
química em energia elétrica e vice-versa. A transformação é
através das reações químicas entre os elementos presentes na
reação, onde um perde elétrons e o outro ganha. Todos os
processos envolvem reações de oxirredução.

Como o próprio nome indica, uma reação de esterificação é
aquela em que se forma um éster. Esse tipo de reação ocorre
entre um ácido carboxílico e um álcool, formando também
água, além do éster.
No caso de álcoois primários, o grupo hidroxila (─ OH) do ácido
carboxílico se une ao hidrogênio do álcool e forma a água.
Genericamente, temos:
DHIKA: Os processos de oxidação e redução são simultâneos.
REAÇÃO DE OXIRREDUÇÃO

LIGAÇÕES INTERMOLECULARES
Basicamente, duas forças de naturezas distintas atuam no
interior da matéria: são as forças intermoleculares, isto é,
entre moléculas, e as forças intramoleculares, que agem no
interior dessas moléculas, entre dois ou mais átomos. As forças
intermoleculares
podem
ser
descritas,
sucintamente,
como Pontes de Hidrogênio ou Forças de Van der Waals. As
forças intramoleculares são as famosas ligações químicas, que
podem ser do tipo iônico, covalente ou metálico. O propósito
deste texto é abordar aspectos referentes às forças
intramoleculares, isto é, referentes às ligações químicas.

PILHA DE DANIELL
A Pilha de Daniell é composta por um eletrodo negativo (ânodo)
que cede elétrons para o eletrodo positivo chamado de cátodo.
O ânodo é uma placa de zinco mergulhada em uma solução de
sulfato de zinco, enquanto que o cátodo é uma placa de cobre
mergulhada em uma solução de cobre.

Geometria Molecular
A geometria molecular baseia-se na forma espacial que
as moléculas assumem pelo arranjo dos átomos ligados.
Assim, cada molécula apresenta uma forma geométrica
característica
da
natureza
das
ligações
(iônicas ou covalentes) e dos constituintes (como elétrons
de valência e eletronegatividade).

Cálculo Da Força Eletromotriz Ou Voltagem Das Pilhas

Emissões gama(γ): ondas eletromagnéticas: 0γ

0

1ª Lei da Radioatividade – Frederick Soddy
Quando um núcleo emite partícula alfa, seu número atômico
diminui de duas unidades e seu número de massa diminui de 4
unidades.
PRATICANDO!
01. (ENEM – 2013) O boato de que os lacres das latas de
alumínio teriam um alto valor comercial levou muitas pessoas a
juntarem esse material na expectativa de ganhar dinheiro com
sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem
que isso não passa de uma “lenda urbana”, pois ao retirar o anel
da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga do
qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não
estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do
alumínio no forno. A tabela apresenta as semirreações e os
valores de potencial padrão de redução de alguns metais:

A
ZX

4

→ 2α +

A–2
Z – 2Y

2º Lei da Radioatividade- Soddy Fajans- Russel
Quando um núcleo emite partícula β, seu número atômico
aumenta de uma unidade e seu número de massa não se
altera.
A
ZX

→

-1β

0

A

+ Z + 1Y

TEMPO OU PERIODO DE MEIA VIDA
Sabe-se que a Energia Nuclear é responsável pela geração de
uma grande energia, mas como essa energia é gerada?






Inicialmente, no caso das Usinas Nucleares mais
comuns, temos o URÂNIO-238 como elemento a ser
desfrutado;
. Cada elemento químico tem um tempo correto para se
desintegrar, ou seja, um período ao qual ele deverá ter
sua massa reduzida;
A redução da massa de um elemento pela metade
denomina-se: período de meia vida e é dado pela
fórmula: T = X . P

Onde:
t = Tempo de decaimento;
X = Número de períodos de meia vida;
P = Período de meia vida
Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na
composição do anel das latas com a mesma função do
magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação nos fornos e
não deixar diminuir o rendimento da sua reciclagem?
A) Somente o lítio, pois ele possui o menor potencial
de redução.
B) Somente o cobre, pois ele possui o maior potencial de
redução
C) Somente o potássio, pois ele possui potencial deredução
mais próximo do magnésio
D) Somente o cobre e o zinco, pois eles sofrem oxidação mais
facilmente que o alumínio.
E) Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução
são menores do que o do alumínio.
RADIOATIVIDADE
Natureza das emissões
A emissão radiativa é constituída de partículas de carga positiva,
partículas de carga negativa e ondas eletromagnéticas.
Essas radiações receberam os seguintes nomes:
Partículas alfa (α) para as de carga positiva: são constituídas
de 2 prótonse 2 nêutrons. São núcleos de átomos de
4
2+
hélio: +2α ou He
Partículas beta(β), aquelas de carga negativa: são elétrons que
0
saem do entorno do núcleo.: -1β
Admite-se que um nêutron desintegra-se formando um próton,
um elétron e um neutrino (partícula sem carga e praticamente
sem massa)
0n

1

1

0

→ +1p + -1β + 0u

0

PRATICANDO!
02.(ENEM 2013) 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

