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QUIMICA 

01. (UFMG) Reações químicas são fenômenos em que, necessariamente, ocorrem mudanças: 

a) de cor.                                                                         d) de massa. 
b) de estado físico.                                                          e) na natureza das substâncias. 
c) de condutibilidade elétrica. 
 
02. As imagens dos quadros A, B e C mostram, respectivamente, os sistemas iniciais e finais de algumas transformações da 
matéria: 

 
Exercício sobre transformações da matéria 

 
A partir da análise das imagens, indique em que situação(ões) há indício(s) de transformação(ões) química(s): 
 
a) Apenas em C.   b) Em A e C.   c) Em A e B.  d) Apenas em A.  e) Todas as situações. 
 
03. Cite 3 exemplos de mudanças físicas e químicas da matéria. 

 
 
 
 
 
 
04. Explique com suas palavras o que é um fenômeno químico. 

 
 
 
 
 
 
 
05. Explique com suas palavras o que é uma fenômeno físico 

 
 
 
 
 
 
 
06.(Cesgranrio - RJ) Entre as transformações adiante, assinale a alternativa que representa um fenômeno químico:  

a) Obtenção de amônia a partir de hidrogênio e nitrogênio.  
b) Obtenção de gelo a partir da água.  
c) Obtenção do oxigênio líquido a partir do ar atmosférico.  
d) Solidificação da parafina.  
e) Sublimação da naftalina.  
 



  

 
07. O sistema constituído por água, ferro, gelo e vapor d’água apresenta: 

a) (       ) 3 fases e 3 componentes     
b) (      ) 4 fases e 2 componentes 
c) (       ) 3 fases e 2 componentes 
d) (       ) 4 fases e 6 componentes 
e) (       ) 2 fases e 2 componentes 
 

08.Quando escrevemos átomo, já está determinado que é neutro. Mas é comum aparecer átomo neutro. Essa neutralidade é 
devido ao: 

a) Número de prótons ser igual ao número de elétrons 
b) Número de prótons ser diferente do número de elétrons 
c) Número de prótons ser igual ao número de nêutrons 
d) Número de elétrons ser igual ao número de nêutrons 
e) Número de elétrons ser diferente do número de nêutrons 
 

09. Pelo que se sabe até hoje um elemento apresenta até: 

a) 3 camadas eletrônicas  
b) 4 camadas eletrônicas 
c) 5 camadas eletrônicas  
d) 6 camadas eletrônicas 
e) 7 camadas eletrônicas 
 
10.Qual o número atômico e o número de massa de um átomo constituído por 80 prótons, 120 nêutrons e 80 elétrons?  
 
 
 
 
 
 
 

BIOLOGIA 
01. Em relação à composição química, bem como, considerando à complexidade de organização, quais as principais diferenças 
entre os seres vivos a matéria bruta? 
 

 
 
 
 
 
 
02.Considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos: 

I. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. 
II. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. 
III. Quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo.Admitindo que possuir todas essas 
características seja requisito obrigatório para ser classificado como “ser vivo”, 
  

É correto afirmar que: 
a)os vírus e as bactérias são seres vivos, porque ambos preenchem os requisitos I, II e III. 
b)os vírus e as bactérias não são seres vivos, porque ambos não preenchem o requisito I 
c)os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos II e III, mas não o requisito I 
d)os vírus não são seres vivos, porque preenchem o requisito III, mas não os requisitos I e II 
e)os vírus não são seres vivos, porque não preenchem os requisitos I, II e III. 
 
03. A diferença fundamental entre reprodução assexuada e sexuada é que a reprodução assexuada: 

a) exige apenas um indivíduo para se cumprir, e a sexuada exige dois. 
b) não cria variabilidade genética, e a sexuada pode criar. 
c) só ocorre entre vegetais, e a sexuada entre vegetais e animais. 
d) dá origem a vários indivíduos de uma só vez, e a sexuada a um indivíduo apenas. 
e) só ocorre entre espécies em que não existam dois sexos, e a sexuada ocorre nos seres em que há diferenciação dos dois sexos. 
 
04. A classificação dos vírus como seres vivos é muito discutida. A característica encontrada em alguns dos seresvivos que os vírus 

NÃO possuem é: 
a) ser constituídos de ácidos nucléicos e proteínas.  
b) ser capazes de auto-reprodução limitada 
c) apresentar estrutura celular com carioteca e citoplasma. 
d) agir como parasitas intracelulares obrigatórios 
e) parasita células tanto animais e vegetais quanto bactérias 
 


