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CIÊNCIAS DA NATUREZA 
3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o 
desenvolvimento das habilidades avaliadas nos itens 

 
ITEM 1  

D10A-Analisar o consumo de energia elétrica com 
base nas potências dos aparelhos e de seus tempos de 
uso.  

Indicador (habilidades) 
O descritor avalia se o aluno é capaz de analisar o 
consumo mensal de energia elétrica de aparelhos, 
fazendo uso das potências e tempos de uso dos 
mesmos.  

Conteúdos 
Resistência, corrente elétrica, tensão, potência e 
circuitos. 

Conhecimentos prévios 
Definição de carga, campo elétrico e potencial 
elétrico. 

Expectativas de aprendizagem 

• Compreender os diversos tipos de circuitos 
elétricos e suas aplicações. 

• Compreender o conceito de potência elétrica e 
suas aplicações.  

Considere o consumo de alguns dispositivos em uma 
residência familiar, em Goiânia, listados a seguir. 
 

Aparelhos 
Elétricos 

Potência 
Aproxima

da  
 

Dias 
Estimados 
Uso/Mês 

Média 
Utilização/Dia 

Aparelho de 
som 

500W 
20 2h 

Chuveiro 
elétrico  

5000W 
30 30min 

Computador 300W 30 8h 

TV em cores - 
42" (LED) 

200W 
30 5h 

Ventilador de 
mesa 

100W 
30 6h 

 
Se a tarifa cobrada pela CELG for de R$0,50 por kwh, o 
custo mensal dessa família, pela utilização dos aparelhos 
listados, será de 
 
(A) R$ 72,00. 
(B) R$ 107,50.  
(C) R$ 123,00. 

(D) R$ 138,00. 
(E) R$ 156,00. 
Gabarito: B 
Comentário do item 
Consumo de energia mensal por aparelho: 
 

𝐸 =  
𝑃(𝑊)𝑥 ℎ 𝑥 𝑛º 𝑑𝑖𝑎𝑠

1000
 

 

𝐸 =  
50𝑥 2 𝑥 20

1000
= 20𝑘𝑊ℎ 

 

𝐸 =  
5000𝑥 0,5 𝑥 30

1000
= 75𝑘𝑊ℎ 

 

𝐸 =  
300𝑥 8 𝑥 30

1000
= 72𝑘𝑊ℎ 

𝐸 =  
200𝑥 5 𝑥 30

1000
= 30𝑘𝑊ℎ 

 

𝐸 =  
80𝑥 6 𝑥 30

1000
= 18𝑘𝑊ℎ 

Consumo de energia mensal total: 
𝐸 = 20 + 75 + 72 + 30 + 18 = 215𝑘𝑤ℎ 

Custo mensal: 
215 𝑥 0,50 = 𝑅$107,5 

 
Atividades relacionadas ao item 

 

1. Um chuveiro elétrico funciona com uma tensão de 220 
V e nessas condições, apresenta potência elétrica de 4,4 
kW. A corrente elétrica que passa pelo chuveiro e a 
energia dissipada por ele em 5 h de funcionamento são, 
respectivamente: 
 
(A) 20 A e 22 kWh 
(B) 20 A e 44 kWh 
(C) 2,0 A e 22 kWh 
(D) 2,0 A e 44 kWh 
(E) 2,0 A e 20 kWh 
Gabarito: A 
Comentário 
Conhecemos a diferença de potencial (220 V) e a potência 
elétrica do chuveiro (4,4 kW). Podemos calcular a 
corrente elétrica diretamente usando a relação 

𝑃 = 𝑉. 𝑖 
Onde: 
P – potência elétrica; 
V – diferença de potencial; 
i – corrente elétrica. 
Assim, 

𝑖 =
𝑃

𝑉
 

𝑖 =
4400

220
= 20 𝐴 

Para determinação da energia usa-se 
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𝐸 = 𝑃. 𝛥𝑡 
𝐸 = 4400 . 5 = 22 𝑘𝑊. ℎ 

 
2. (UEL-PR) Uma bateria de 12 V alimenta uma lâmpada, 
fornecendo uma corrente elétrica de 500 mA, durante 50 
minutos. A bateria forneceu uma energia, em joules, 
igual a 
 

(A) 6,0 x 102. 

(B) 3,0 x 102. 

(C) 6,0 x 103. 

(D) 1,8 x 104.  

(E) 3,0 x 105. 

Gabarito: D 
Comentário 
Para determinar a energia, em joules, precisamos 
calcular a potência elétrica. 

𝑃 = 𝑉. 𝑖 
𝑃 = 12 . 500 . 10−3 

𝑃 = 6 𝑊 
Por sua vez, a energia elétrica é determinada utilizando-
se a equação 
 

𝐸 =  𝑃. 𝛥𝑡 
𝐸 = 6 . 50 .60 = 18000 𝐽 = 1,8. 104𝐽 

 
 
3. (UERJ) Um ventilador dissipa uma potência de 30 W, 
quando ligado a uma rede elétrica que fornece uma 
tensão de 120 V. A energia elétrica dissipada por esse 
aparelho durante 40 minutos de funcionamento será, em 
joules, de  
 
(A) 1,2 x 104. 

(B) 3,0 x 104. 

(C) 4,8 x 104. 

(D) 6,3 x 104. 

(E) 7,2 x 104. 

Gabarito: E 
Comentário 
Com os dados do problema determinamos a energia 
elétrica usando a relação 

𝐸 = 𝑃. 𝛥𝑡 
𝐸 = 30 . 40 .60 = 72000 = 7,2. 104 𝐽 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM 2 

D9I-Utilizar as relações entre potência, resistência, 
corrente elétrica e voltagem na análise de circuitos 
elétricos.  

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia se o estudante é capaz de utilizar 
as relações existentes entre potência, resistência, 
corrente elétrica e voltagem para fazer a análise de 
circuitos elétricos. 

Conteúdos 
Resistência, corrente elétrica, tensão, potência e 
circuitos. 

Conhecimentos prévios 
Definição de carga, campo elétrico e potencial 
elétrico. 

Expectativas de aprendizagem 

• Compreender os diversos tipos de circuitos 
elétricos e suas aplicações. 

• Compreender o conceito de potência elétrica e 
suas aplicações.  

 
A figura, a seguir, representa um circuito formado por 
uma lâmpada de 60W ligada a uma bateria cuja ddp é de 
12V.  

 
 

Disponível em: <http://osfundamentosdafisica.blogspot.com.br/20 
/2013/06/cursos-do-blog-eletricidade_12.html>. Acesso em: 27 jun. 

2017 (adaptado). 

 
Considerando a lâmpada um resistor ôhmico, qual será o 
valor da resistência medida em seus terminais, se o 
circuito for ligado nas condições apresentada? 
 
(A) 0,2Ω. 
(B) 1,2Ω. 
(C) 2,4Ω.  
(D) 5Ω. 
(E) 25Ω. 
Gabarito: C 
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Comentário do item 

𝑃 =
𝑈2

𝑅
 

 

R =
122

60
= 2,4Ω 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. (UERJ-2007) Uma lâmpada dissipa uma potência de 60 
W, quando ligado a uma rede elétrica que fornece uma 
tensão eficaz de 240 V. A corrente eficaz estabelecida 
nesse aparelho tem valor igual a:  
 
 
(A) 150 mA. 
(B) 250 mA. 
(C) 350 mA. 
(D) 450 mA. 
(E) 550 mA. 
Gabarito: B 
Comentário 
Pode-se determinar a corrente elétrica eficaz com a 
relação 

𝑃 = 𝑈. 𝑖 
Onde, 
P – Potência elétrica; 
U – Diferença de potencial; 
i – Corrente elétrica. 
 
Assim, 
 

𝑖 =
𝑃

𝑈
=

60

240
= 0,25 𝐴 = 250 𝑚𝐴 

 
2. (UERGS – PR) Um chuveiro elétrico está instalado numa 
casa onde a rede elétrica é de 110 V. Um eletricista 
considera aconselhável alterar a instalação elétrica para 
220 V e utilizar um chuveiro de mesma potência que o 
utilizado anteriormente, pois, com isso, o novo chuveiro 

(A) consumirá mais energia elétrica. 
(B) consumirá menos energia elétrica. 
(C) será percorrido por uma corrente elétrica maior. 
(D) será percorrido por uma corrente elétrica menor. 
(E) dissipará maior quantidade de calor. 
Gabarito: D 
Comentário 
Sendo a potência elétrica dada pela expressão P = U . i, 
temos: 

𝑖 =
𝑃

𝑈
 

Como a potência dissipada pelos chuveiros é a mesma, 
então concluímos que quanto maior a diferença de 
potencial U, menor é a intensidade da corrente. 
Portanto, a alternativa correta é a letra D. 

3. (PUC/MG) Ao aplicarmos uma diferença de potencial 
9,0 V em um resistor de 3,0 Ω, podemos dizer que a 
corrente elétrica fluindo pelo resistor e a potência 
dissipada, respectivamente, são: 

(A) 1,0 A e 9,0 W. 
(B) 2,0 A e 18,0 W. 
(C) 3,0 A e 27,0 W. 
(D) 4,0 A e 36,0 W. 
(E) 5,0 A e 45,0 W. 
Gabarito: C 
Comentário 
A potência elétrica em função da tensão elétrica é dada 
por: 

𝑃 =
𝑈2

𝑅
 

Substituindo os valores, temos: 

𝑃 =
92

3
 

𝑃 = 27 𝑊 
E em função da corrente elétrica é P = U . i 

𝑖 =
𝑃

𝑈
 

𝑖 =
27

9
 

 
 

𝑖 = 3 𝐴 
A alternativa correta é a letra c, i = 3,0 A e P = 27 W. 
 
ITEM 3 

D10A-Identificar características próprias dos campos 
magnéticos e suas aplicações. 

Indicador (habilidades) 
O descritor avalia se o aluno é capaz de identificar as 
características dos campos magnéticos e suas 
aplicações. 

Conteúdos 
Campo magnético, ímãs, força e indução magnética. 

Conhecimentos prévios 
Definição de carga, campo elétrico e corrente 
elétrica. 

Expectativas de aprendizagem 

• Compreender o princípio de produção de 
eletricidade a partir do magnetismo e suas 
aplicações. 

Uma das características magnéticas mais marcantes dos 
ímãs é a existência de polos magnéticos. No ímã de barra 
mostrado a seguir, existem os polos norte e sul. 
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Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/cam- 

po -magnetico.htm>. Acesso em: 22 maio 2017. 

Se aproximarmos um polo norte com um polo sul de dois 
ímãs idênticos, obtém-se, entre eles, uma força de 
 
(A) atração.  
(B) reforço. 
(C) repulsão. 
(D) dispersão. 
(E) cancelamento. 
Gabarito: A 
Comentário do item 
Experimentalmente, ao aproximarmos dois ímãs, pode-se 
verificar o fenômeno de atração e repulsão entre eles. A 
força de atração aparecerá se aproximarmos dois polos 
opostos de cada imã (letra ‘c’ na figura). A repulsão entre 
eles ocorrerá se aproximarmos dois polos de mesmo 
nome de cada imã (letras ‘a e b’ na figura).   

 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. (FGV-SP) Da palavra 'aimant', que traduzido do francês 
significa amante, originou-se o nome ímã, devido à 
capacidade que esses objetos têm de exercer atração e 
repulsão. Sobre essas manifestações, considere as 
proposições: 
I. assim como há ímãs que possuem os dois tipos de 
polos, sul e norte, há ímãs que possuem apenas um; 
II. o campo magnético terrestre diverge dos outros 
campos, uma vez que o polo norte magnético de uma 
bússola é atraído pelo polo norte magnético do planeta; 
III. os pedaços obtidos da divisão de um ímã são também 
ímãs que apresentam os dois polos magnéticos, 
independentemente do tamanho dos pedaços. 
Está correto o contido em 
 

(A) I, apenas. 
(B) III, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
Gabarito: B 
Comentário 
A proposição I é incorreta, pois não existem ímãs que 
possuem apenas um polo magnético. 
A proposição II é incorreta, pois o campo magnético da 
Terra comporta-se como o de qualquer ímã, sendo o polo 
norte magnético da bússola atraído pelo polo sul 
magnético do planeta, que coincide com o norte 
geográfico. 
Já a proposição III é correta. Portanto, a alternativa 
correta é a letra B. 
 
2. A Terra é considerada um ímã gigantesco, que tem as 
seguintes características: 
 
(A) O polo norte geográfico está exatamente sobre o polo 

sul magnético, e o sul geográfico está na mesma 
posição que o norte magnético. 

(B) O polo norte geográfico está exatamente sobre o polo 
norte magnético, e o sul geográfico está na mesma 
posição que o sul magnético. 

(C) O polo norte magnético está próximo do polo sul 
geográfico, e o polo sul magnético está próximo ao 
polo norte geográfico. 

(D) O polo norte magnético está próximo do polo norte 
geográfico, e o polo sul magnético está próximo do 
polo sul geográfico. 

(E) O polo norte geográfico está defasado de um ângulo 
de 45º do polo sul magnético, e o polo Sul geográfico 
está defasado de 45º do polo norte magnético. 

Disponível em: <http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br 
/exercicios-fisica/exercicios-sobre-as-caracteristicas-dos-imas>. A- 

Cesso em: 03 jul. 2017. 

 
Gabarito: C 
Comentário 
O polo norte magnético está próximo ao polo sul 
geográfico, e o polo sul magnético está próximo ao sul 
geográfico. Os polos magnéticos e geográficos não se 
coincidem, estando afastados 11,5º um do outro. 
 
3. Uma bússola é colocada na proximidade do ímã da 

figura sobre o ponto A:  
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Disponível em: <http://exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br 

/exercicios-fisica/exercicios-sobre-as-caracteristicas-dos-imas>. A- 
Cesso em: 03 jul. 2017. 

 

Sabendo que a parte colorida corresponde ao polo 
norte da bússola, qual será a orientação da agulha sobre 
o ponto A? 

 
 
Gabarito: A 
Comentário 
Sobre esse ponto, a bússola está em equilíbrio, sendo que 
o polo sul da bússola fica próximo ao polo norte do ímã, 
e o polo norte da agulha próximo ao polo sul do ímã. 
 
ITEM 4 

D10C-Caracterizar e/ou classificar os tipos de ondas 
eletromagnéticas a partir de suas frequências. 

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia se o estudante é capaz 
caracterizar e/ou avaliar os tipos de ondas 
eletromagnéticas a partir de suas frequências. 

Conteúdo 
Campo Eletromagnético. 

Conhecimentos prévios 
Natureza das ondas. 
 

Expectativa de aprendizagem 

• Compreender o conceito de onda 
eletromagnética e suas aplicações. 

 
Ondas de rádio são ondas eletromagnéticas que podem 
se propagar no vácuo a velocidade da luz  
(𝑐 ≅ 3. 108𝑚/𝑠). Neste tipo de onda, os campos elétrico 
e magnético variam sempre na mesma frequência e 
estão em fase. Outro exemplo de onda eletromagnética 
é 
 
(A) o som. 
(B) a micro-onda. 
(C) a onda na mola.  
(D) a onda na corda. 
(E) a onda de matéria. 
Gabarito: B 
Comentário do item 
As ondas eletromagnéticas são pulsos energéticos 
capazes de se propagar no vácuo. Elas são criadas, a 
partir da interação entre um campo elétrico e um 
magnético. As frequências deste tipo de onda são, 
tipicamente, maiores, se comparadas às frequências das 
ondas mecânicas (som, onda na corda etc.). São 
exemplos de ondas eletromagnéticas: ondas de rádio, de 
TV, celulares, ultrassons, micro-ondas, a luz, entre outras. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1.(PUC-RS) Em 1895, o físico alemão Wilheim Conrad 
Roentgen descobriu os raios X, que são usados 
principalmente na área médica e industrial. Esses raios 
são 
 
(A) radiações formadas por partículas alfa com grande 

poder de penetração. 
(B) radiações formadas por elétrons dotados de grandes 

velocidades. 
(C) ondas eletromagnéticas de frequências maiores que 

as das ondas ultravioletas. 
(D) ondas eletromagnéticas de frequências menores do 

que as das ondas luminosas. 
(E) ondas eletromagnéticas de frequências iguais as das 

ondas infravermelhas. 
Resposta: C 
Comentário 
Os raios X são ondas eletromagnéticas com frequências 
maiores que as das ondas ultravioletas. 
 
2.(UFG) As ondas eletromagnéticas foram previstas por 
Maxwell e comprovadas experimentalmente por Hertz 
(final do século XlX). Essa descoberta revolucionou o 
mundo moderno. Sobre as ondas eletromagnéticas são 
feitas as afirmações: 
 



 
 

7 
 

I. Ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais que se 
propagam no vácuo com velocidade constante  
 𝑐 ≅ 3. 108𝑚/𝑠 
II. Variações no campo magnético produzem campos 
elétricos variáveis que, por sua vez, produzem campos 
magnéticos também dependentes do tempo e assim por 
diante, permitindo que energia e informações sejam 
transmitidas a grandes distâncias. 
III. São exemplos de ondas eletromagnéticas muito 
frequentes no cotidiano: ondas de rádio, sonoras, micro-
ondas e raios X. 
Está correto o que se afirmar em 
 
(A) I, apenas. 
(B) II, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
Gabarito: B 
Comentário 
I – Errada – são ondas transversais. 
II – Verdadeira – vide você deve saber. 
III – Errada – ondas sonoras são ondas mecânicas. 
 
3. (ENEM 2012) Nossa pele possui células que reagem à 
incidência de luz ultravioleta e produzem uma substância 
chamada melanina, responsável pela pigmentação da 
pele. Pensando em se bronzear, uma garota vestiu um 
biquíni, acendeu a luz de seu quarto e deitou-se 
exatamente abaixo da lâmpada incandescente. Após 
várias horas ela percebeu que não conseguiu resultado 
algum. O bronzeamento não ocorreu porque a luz 
emitida pela lâmpada incandescente é de 
 
(A) baixa intensidade. 
(B) baixa frequência. 
(C) um espectro contínuo. 
(D) amplitude inadequada. 
(E) curto comprimento de onda. 
Gabarito: B 
Comentário 
A substância melanina é produzida em abundância 
quando nossa pele entra em contato com a luz 
ultravioleta. Essa luz tem uma frequência da ordem de 
1015 Hz, muito maior do que a frequência da luz produzida 
pela lâmpada incandescente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM 5 

D16A-Relacionar fluxo de energia a manutenção do 
equilíbrio em um ecossistema. 

Indicador/habilidades 
Este descritor avalia a habilidade de relacionar fluxo 
de energia à manutenção do equilíbrio em um 
ecossistema. 

Conteúdos 
Introdução à Ecologia; 
Composição de um Ecossistema; 
Cadeias Alimentares. 

Conhecimentos prévios 
Seres vivos; 
Meio biótico e abiótico; 
Relações entre seres vivos. 

Expectativa de aprendizagem 

• Reconhecer a interação entre seres abióticos com 
seres bióticos e desses últimos com eles mesmos, 
correlacionando o equilíbrio entre essas relações. 

 
Os ecossistemas são formados pela relação entre os 
fatores bióticos e os abióticos. A luz solar representa a 
fonte de energia externa pela qual os seres 
fotossintetizantes produzem substâncias orgânicas 
através do processo de fotossíntese.  
A transferência de energia entre os seres vivos ocorre por 
meio  
 
(A) do solo. 
(B) da água. 
(C) da cadeia alimentar.  
(D) das teorias da evolução. 
(E) das relações de reprodução. 
Gabarito: C 
Comentário do Item 
A biosfera é o conjunto de ecossistemas existentes no 
planeta Terra, composto por seres bióticos e abióticos. A 
transferência de energia entre os seres vivos ocorre, 
quando estes se alimentam e/ou servem de alimento 
para outros organismos, formando uma cadeia 
alimentar. Em um ecossistema existem diversas cadeias 
alimentares cuja relação entre elas é chamada de teia 
alimentar. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. (ENEM-2013) Estudos de fluxo de energia em 
ecossistemas demonstram que a alta produtividade nos 
manguezais está diretamente relacionada as taxas de 
produção primária líquida e a 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 
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(A) aves. 
(B) algas 
(C) peixes. 
(D) insetos. 
(E) caranguejos. 
Gabarito: B 
Comentário 
As algas são seres fotossintetizantes, sendo os principais 
organismos relacionados à produtividade primária 
líquida em um ambiente aquático. 
 
2. (UNIFESP-2014) As pirâmides ecológicas são utilizadas 
para representar os níveis tróficos de um ecossistema. 
Entretanto, nem todos os níveis aparecem nessa 
representação gráfica da pirâmide. 
Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica 
corretamente o nível trófico que não aparece em uma 
pirâmide ecológica. 
 
(A) Produtores. 
(B) Consumidores primários. 
(C) Consumidores secundários. 
(D) Consumidores terciários. 
(E) Decompositores. 
Gabarito: E 
Comentário 
Os decompositores, por atuarem em todos os níveis 
tróficos, não são representados em uma pirâmide 
ecológica. 
 
3. A pirâmide de energia é usada para representar a 
quantidade de energia em cada um dos níveis tróficos 
presentes em uma cadeia alimentar.  
 

 
Disponível em: <http:/ mundoeducacao.bol.uol.com.br/biologia/bio- 

logia/piramides-ecologicas.htm>. Acesso em: 13 jul. 2017. 

 
A respeito dessa pirâmide, marque a alternativa 
incorreta. 
 
(A) Por intermédio dessa pirâmide, é possível notar o 

fluxo decrescente de energia. 
(B) O nível energético mais elevado é representado pelos 

produtores. 
(C) As pirâmides de energia nunca são invertidas. 

(D) Analisando-se esse tipo de pirâmide, é possível 
perceber que um consumidor primário obtém menos 
energia do que os consumidores secundários. 

(E) A pirâmide de energia indica a produtividade do 
ecossistema, considerando sempre o fator tempo. 

Gabarito: D 
Comentário 
A pirâmide de energia representa a perda de energia a 
cada nível trófico. Sendo assim, podemos concluir que 
quanto mais se aproxima do topo, menor é a energia 
obtida. Assim, observamos que os consumidores 
primários obtêm mais energia do que os consumidores 
secundários. 
 
ITEM 6 

D33A-Diferenciar isomeria plana de cadeia, função e 
posição. 

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia a habilidade de diferenciar pares 
de isômeros de cadeia, função e posição. 

 Conteúdo 
Isomeria Plana. 

Conhecimentos prévios 
Funções orgânicas e cadeias. 

Expectativa de aprendizagem 

• Identificar os tipos de isômeros constitucionais e 
estereoquímicos. 

 
Hidrocarbonetos são compostos formados, 
exclusivamente, pelos elementos carbono e hidrogênio. 
São exemplos de hidrocarbonetos o butano e o 
metilpropano. Estes dois compostos podem ser 
considerados isômeros 
 
(A) de função. 
(B) de posição. 
(C) de cadeia.  
(D) ópticos.  
(E) cis-trans.  
Gabarito: C 
Comentário do item 
Metilpropano e butano apresentam fórmula molecular 
C4H10 e constituem um par de isômeros de cadeia. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. (PUC-SP) Os dois compostos H3C – O – CH3 e  

H3C – CH2 – OH demonstram que caso de Isomeria? 

 

(A) Cadeia  
(B) Posição  
(C) Composição  
(D) Função  
(E) Tautomeria  
Gabarito: D 
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Comentário 
Os compostos apresentam a mesma fórmula molecular 
(C2H6O) e diferentes funções (éter e álcool), portanto, são 
classificados como isômeros de função. 
 
2. (FMU)  O equilíbrio 
H3C – CO – CH3 ⇄ H3C – COH = CH2 pode ser chamado de 
 
(A) reação ácido base. 
(B) tautomeria. 
(C) ressonância. 
(D) reação de óxido-redução. 
(E) hidrólise. 
Gabarito: B 
Comentário 
Como apresentam a mesma fórmula molecular (C3H6O) e 
diferentes funções (cetona e enol) em uma reação 
equilibrada eles são tautômeros. Na tautomeria os 
isômeros cetona e enol, coexistem em equilíbrio em um 
sistema onde ambos são consumidos e formados 
concomitantemente. 
 
3. (PUC) O ciclobutano e buteno-2 são isômeros 
 
(A) geométricos. 
(B) ópticos. 
(C) posição de posição. 
(D) cadeia de cadeia. 
(E) compensação de compensação. 
Gabarito: D 
Comentário 
Como apresentam a mesma fórmula molecular (C4H8) e 
diferentes cadeias (fechada e aberta), representam 
isômeros de cadeia. 

 
 

             ciclobutano                                         buteno-2 
 
ITEM 7 

D33A-Diferenciar isomeria plana de cadeia, função e 
posição. 

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia a habilidade de diferenciar pares 
de isômeros de cadeia, função e posição. 

Conteúdo 
Isomeria Plana. 

Conhecimentos prévios 
Funções orgânicas e cadeias. 
 

Expectativa de aprendizagem 

• Identificar os tipos de isômeros constitucionais e 
estereoquímicos. 

 
Com a fórmula molecular C2H6O, podem-se obter dois 
compostos diferentes: o metoxi-metano e o etanol.  
 
Estes compostos são, portanto 
 
(A) isômeros de função. 
(B) isômeros de posição. 
(C) isômeros ópticos.  
(D) tautômeros.  
(E) metaméricos.  
Gabarito: A 
Comentário do item 
Metóxi-metano corresponde a um éter, enquanto o 
etanol corresponde a um álcool. Logo, os dois compostos 
são considerados isômeros de função. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. (CATANDUVA) Butanal e metil-propanal são isômeros 
de 
 
(A) função. 
(B) cadeia. 

   (C) compensação. 
(D) posição. 
(E) ópticos. 
Gabarito: B 
Comentário 
Como o butanal e o metil-propanal apresentam a mesma 
fórmula molecular (C4H8O) e diferentes cadeias (normal e 
ramificada), representam isômeros de cadeia. 
 

 
     butanal                                       metil-propanal 
 
 
2. (PUC-RIO 2007) Assinale a alternativa que indica um 
isômero funcional da propanona. 
 
(A) Propanal. 
(B) Metóxi-etano. 
(C) Ácido propanóico. 
(D) 1-propanamina. 
(E) Propano. 
Gabarito: A 
Comentário 
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O propanal e a propanona apresentam isomeria de 
função, pois possuem a mesma fórmula molecular 
(C3H6O) e pertencem as funções aldeído e cetona, 
respectivamente.    
 

propanal                                   propanona 
 
3. (Mackenzie-SP) O etanoato de etila, que tem odor e 
sabor de maçã, pode ser obtido pela reação entre ácido 
etanóico e etanol. A fórmula estrutural plana do isômero 
de função do etanoato de etila, que apresenta cadeia 
carbônica ramificada, é: 
 
(A)  

 
 
(B) 

 
 
(C) 

 
(D)  

 
 
(E)  
 

 
Gabarito: D 
Comentário 
O etanoato de etila apresenta a fórmula molecular 
(C4H8O2) e pertence à função éster. O ácido metil-
propanóico é o isômero funcional do etanoato de etila, 
uma vez que possui a mesma fórmula molecular e 
pertence à função ácido carboxílico. 
 
 
 
 

ITEM 8 

D33A-Diferenciar isomeria plana de cadeia, função e 
posição. 

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia a habilidade de diferenciar pares de 
isômeros de cadeia, função e posição. 

Conteúdo 
Isomeria Plana. 

Conhecimentos prévios 
Funções orgânicas e cadeias 

Expectativa de aprendizagem 

• Identificar os tipos de isômeros constitucionais e 
estereoquímicos. 

 
Isômeros são compostos que apresentam a mesma 
fórmula molecular e diferentes composições estruturais, 
apresentando, inclusive, diferentes propriedades físico-
químicas. O 2-metil-pentano e o 3-metil-pentano são 
isômeros 
 
(A) de metameria. 
(B) cis-trans. 
(C) ópticos.  
(D) de cadeia.  
(E) de posição.  
Gabarito: E 
Comentário do item 
Os compostos 2-metil pentano e 3-metil-pentano são 
isômeros e diferem quanto à posição do grupo ligante 
metil (nos carbonos 2 e 3, respectivamente). 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. (USP) Dado os compostos:  

I.                 H3C – CH2 – O – CH3  

II.                H3C – CH2 – CH2OH     

III.               H3C – CH2CHO    

        IV.               H3C – CH – CH3  

               |  

               OH    

São isômeras somente as substâncias de fórmulas 

 

(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e IV. 
(D) I, II e IV. 
(E) II, III e IV. 
Gabarito: D 
Comentário 
São isômeros os compostos que apresentarem a mesma 
fórmula molecular (C3H8O), portanto os compostos I, II e 
IV são isômeros. 
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2. (Cesgranrio-RJ) Duas substâncias de odores bem 
distintos curiosamente têm fórmula molecular idêntica 
(C6H12O2), o que caracteriza o fenômeno da isomeria. Os 
odores e as substâncias citadas são responsáveis, 
respectivamente, pelo mau cheiro exalado pelas cabras 
(CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–COOH) e pela essência do 
morango (CH3–COO–CH2–CH(CH3)2). 
O tipo de isomeria que se verifica entre as duas 
substâncias é 
 
(A) de cadeia. 
(B) de função. 
(C) de posição. 
(D) de compensação. 
(E) tautomeria. 
Gabarito: B 
Comentário 
O composto responsável pelo mau cheiro exalado pelas 
cabras (CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–COOH), pertence à 
função ácido carboxílico e o composto responsável pela 
essência do morango (CH3–COO–CH2–CH(CH3)2) pertence 
à função éster, portanto, são isômeros de função. 
 
3. (Faap) O gás de botijão (GLP: gás liquefeito do 
petróleo), que é largamente utilizado como combustível 
doméstico, pode ser considerado como constituído por 
uma mistura de propano (C3H8) e butano (C4H10). O 
butano dessa mistura admite como isômero o 
 
(A) ciclopropano. 
(B) metil-butano. 
(C) propeno. 
(D) metil-propano. 
(E) ciclobutano. 
Gabarito: D 
Comentário 
O gás butano, cuja formula molecular é (C4H10) tem como 
isômero de cadeia o metil-propano. 
 
ITEM 9 

D41A-Identificar as principais evidências evolutivas. 

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia a habilidade de identificaras 
principais evidências evolutivas. 

Conteúdos 
Evolução e diversidade da vida; 
Mecanismo evolutivo. 

Conhecimentos prévios 
Teorias da evolução; 
Adaptações aos ambientes. 

Expectativa da aprendizagem 

• Compreender os mecanismos de evolução dos 
seres vivos e as teorias evolucionistas. 

 
 

Evolucionismo é uma teoria elaborada e desenvolvida, 
por vários cientistas para explicar as alterações sofridas 
pelas diversas espécies de seres vivos ao longo do tempo, 
em sua relação com o meio ambiente onde elas habitam.  
Uma das formas de identificar essas alterações é através 
de estudos 
 
(A) dos escritos antigos. 
(B) dos registros fósseis. 
(C) da teoria Criacionista.   
(D) das cadeias alimentares. 
(E) dos movimentos da Terra. 
Gabarito: B 
Comentário do Item 
A Teoria da Evolução reúne uma série de evidências que 
a faz ser irrefutável até o presente momento, no meio 
científico. A primeira evidência se refere aos estudos 
dos registros fósseis, sendo uma prova consistente de que 
nosso planeta já abrigou espécies diferentes das que 
existem hoje. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. A teoria da evolução reúne uma série de evidências e 
provas. No entanto, essa teoria ainda é alvo de muitas 
discussões. 
 

 
Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/biologia/evidencias-

evolucao-biologica.htm>. Acesso em: 13 jul. 2017. 

Um dos fatos que confirmam a evolução diz respeito à 
presença de estruturas atrofiadas, que recebem o nome 
de órgãos 
 
(A) análogos. 
(B) homólogos. 
(C) vestigiais. 
(D) evoluídos. 
(E) anexos. 
Gabarito: C 
Comentário 
Algumas estruturas são chamadas de vestigiais por 
apresentarem-se bem reduzidas e com pouca ou 
nenhuma função. O apêndice vermiforme no homem é 
considerado, por muitos autores, como uma estrutura 
vestigial. 
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2. A origem embrionária de alguns órgãos é a mesma, 
apesar das diferentes funções exercidas. São exemplos a 
asa de uma ave e o braço humano. Essas estruturas 
resultam de pressões seletivas diferentes, que causam 
um fenômeno conhecido como 
 
(A) evolução convergente. 
(B) evolução divergente. 
(C) isolamento reprodutivo. 
(D) isolamento geográfico. 
(E) evolução genética. 
Gabarito: B 
Comentário 
Dizemos que houve uma evolução divergente quando há 
órgãos homólogos que surgiram em decorrência da 
adaptação dos organismos aos diferentes modos de vida. 
 
3. (UFU-MG) Quando a semelhança entre estruturas 
animais não é sinal de parentesco, mas conseguida pela 
ação da seleção natural sobre espécies de origens 
diferentes, fala-se em 
 
(A) convergência adaptativa. 
(B) isolamento reprodutivo. 
(C) irradiação adaptativa. 
(D) isolamento geográfico. 
(E) alopatria. 
Gabarito: A 
Comentário 
Quando uma estrutura se apresenta semelhante em 
espécies diferentes, mas não possui a mesma origem 
embrionária, dizemos que ela é resultado de uma 
convergência adaptativa. Isso ocorre em decorrência de 
uma pressão evolutiva similar nessas espécies. 
 
ITEM 10 

D42B-Reconhecer as principais teorias da evolução. 

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia a habilidade de reconhecer as 
principais teorias da evolução. 

Conteúdos 
Mecanismo evolutivo; 
Teorias evolucionistas. 

Conhecimentos prévios 
Teorias da evolução; 
Mecanismos de adaptação. 

Expectativa da aprendizagem 

• Compreender os mecanismos de evolução dos 
seres vivos e as teorias evolucionistas. 

 
O estudo da biologia evolutiva tenta desvendar como as 
espécies se modificam através do tempo. Com os estudos 
de rochas sedimentares, foram encontrados os fósseis, 
deixando evidente que as espécies que temos hoje são 
diferentes daquelas que existiram na Terra primitiva. 

Jean-Baptiste Lamarck tentou explicar, no sentido da 
complexidade, como as espécies evoluíam.  
Esse estudioso definiu dois princípios básicos: 
 
(A) “uso e desuso”; “herança dos caracteres adquiridos”. 
(B) “influência do meio”; “seleção natural”. 
(C) “seleção natural”; “herança dos caracteres 

adquiridos”. 
(D) “teoria sintética da evolução”; “teoria 

neodarwinista”. 
(E) “teoria sintética da evolução”; “uso e desuso”. 
Gabarito: A 
Comentário do Item 
No século XVIII, iniciou-se a disseminação por vários 
naturalistas, incluindo-se Buffon, da ideia de que os seres 
sofriam modificações no decorrer do tempo. Entretanto, 
nenhum dos pesquisadores tentou explicar esse 
mecanismo evolutivo. A primeira teoria evolucionista 
apresentada foi a de Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829). 
Ele tentou explicar, no sentido da complexidade, como as 
espécies evoluíam, utilizando dois princípios básicos: a lei 
do uso e desuso; e a lei da herança dos caracteres 
adquiridos. 
 

Atividades relacionadas ao Item 
 
1. As teorias da evolução estudam as mudanças que 
ocorreram nos organismos ao longo de milhares de anos. 
Existem diferentes teorias que explicam essas mudanças, 
como a teoria proposta por Lamarck.  
 

 
Disponível em: <https://blogdoenem.com.br/biologia-enem-evolucao-

especies/>. Acesso em: 13 jul. 2017. 

 
Para Lamarck, a evolução ocorre em razão da ação de 
duas leis: 
 
(A) Mutação e seleção natural. 
(B) Uso e desuso e caracteres adquiridos. 
(C) Ancestralidade comum e seleção natural. 
(D) Caracteres adquiridos e fluxo gênico. 
(E) Recombinação genética e uso e desuso. 
Gabarito: B 
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Comentário 
A lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos 
orientam a evolução proposta por Lamarck. Segundo ele, 
o uso faria com que alguns órgãos desenvolvessem-se 
mais que outros, enquanto o desuso causaria a atrofia. Já 
a lei dos caracteres adquiridos afirma que as 
características adquiridas durante a vida são passadas 
aos descendentes. 
 
2. O evolucionismo é a teoria desenvolvida por diversos 
cientistas objetivando achar uma explicação para as 
alterações que sofrem os seres vivos, 
independentemente da espécie, ao longo do tempo. 
Neste sentido, algumas lagartas são verdes porque essa 
cor favorece sua sobrevivência em folhas, uma vez que, 
dificilmente são avistadas por predadores. 
A explicação sobre as lagartas verdes obedece à teoria 
evolucionista proposta por 
 
(A) Lamarck. 
(B) Mendel. 
(C) Darwin. 
(D) Crick. 
(E) Pasteur. 
Gabarito: C 
Comentário 
Segundo a teoria proposta por Darwin, os organismos 
mais bem adaptados ao meio têm maiores chances de 
sobrevivência e, portanto, deixam maior número de 
descendentes.  
 
3. (ENEM) As mudanças evolutivas dos organismos 
resultam de alguns processos comuns à maioria dos seres 
vivos. É um processo evolutivo comum a plantas e 
animais vertebrados: 
 
(A) movimento de indivíduos ou de material genético 

entre populações, o que reduz a diversidade de genes 
e cromossomos. 

(B) sobrevivência de indivíduos portadores de 
determinadas características genéticas em ambientes 
específicos. 

(C) aparecimento, por geração espontânea, de novos 
indivíduos adaptados ao ambiente. 

(D) aquisição de características genéticas transmitidas 
aos descendentes em resposta a mudanças 
ambientais. 

(E) recombinação de genes presentes em cromossomos 
do mesmo tipo durante a fase da esporulação. 

Gabarito: B 
Comentário 
A seleção natural seleciona os organismos mais aptos a 
viverem em determinado ambiente. 
 
 
 
 

 

 


