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[...] Buscar comprovação da presença de água era apontado 
como o ponto de partida para estudar a existência de formas 
de vida.

[...] Porque não há forma de vida, na Terra ao menos, que 
não precise de água.

[...] Nesse sentido, [...] a missão foi muito bem-sucedida ao 
atestar, por meio da composição química das rochas encontra-
das e analisadas pelos robôs, que houve muita água em estado 
líquido no passado do planeta.

[...] Uma outra certeza obtida com os dados enviados pelos 
robôs é que, hoje, não há água em estado líquido na superfície 
do planeta. [...] Se há água no subsolo, [...] é mais difícil de in-
ferir por enquanto, embora não seja uma hipótese descartada.

[...] Pode, sim, haver lençóis freáticos, água subterrânea e, 
portanto, pode haver formas de vida.

Missões anteriores já atestavam a presença, em Marte, 
de [...] nitrogênio, fósforo, carbono e energia, tanto a do Sol 
quanto a proveniente de processos térmicos. O que faltava na 
equação era a água.

[...] O consenso hoje na comunidade científica é que, se 
houve vida no planeta vermelho, ela ocorreu na forma micro-
biológica [...].

JANSEN, Roberta. “Robôs completam 4 anos em solo marciano”. 
O Globo, Rio de Janeiro, 24 jan. 2008. Disponível em: 

<http://www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=53897>. 
Acesso em: maio 2014.

Com base no texto apresentado, aponte qual das alternativas a 
seguir está equivocada.

a) A falta de água não indicaria, necessariamente, a inexistência 
de vida em Marte.

b) A água talvez esteja presente no subsolo marciano.

c) No passado, Marte provavelmente tinha muita água em sua 
superfície, o que indica a possibilidade de vida no planeta.

d) A vida em Marte, se já existiu ou ainda existe, jamais poderia 
ser identificada a olho nu.

e) Antes da missão descrita no texto, já se sabia que o nitrogênio, 
o fósforo e o carbono, substâncias essenciais à produção de mo-
léculas de DNA e de RNA, podiam ser encontrados em Marte.

 c3 • H9 

 54 Leia o fragmento de texto a seguir acerca das características físi-
cas da Amazônia e observe a figura sobre o ciclo do carbono.

A Amazônia é uma região tropical imensa, com alta diversi-
dade biológica e com muita água, onde a floresta interage for-
temente com a atmosfera, rios e lagos. A floresta tropical densa 

X

53.  Entre as alternativas disponíveis, a 
única que apresenta uma informação 
incoerente com relação ao texto é a c: 
o artigo afirma claramente que Marte 
com certeza teve muita água em sua 
superfície.
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de terra firme, que cobre a maior parte da região e que se situa 
predominantemente sobre solos de baixa fertilidade química 
natural, [...] dependeria, então, de uma eficiente reciclagem da 
matéria orgânica produzida pela própria floresta. A reciclagem 
da matéria orgânica depende fortemente da atividade biológica 
que, em condições naturais na floresta, é muito favorecida pela 
temperatura e umidade apropriadas da região.

LUIZÃO, Flávio J. “Ciclo de nutrientes na Amazônia: Respostas às mudanças 
ambientais e climáticas”. Mudanças climáticas. Disponível em: <http://

cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/v59n3/a14v59n3.pdf>. Acesso em: maio 2014.

Podemos afirmar que a “atividade biológica” mencionada no tex-
to, da qual depende a reciclagem de matéria orgânica, pode ser 
vista na imagem do ciclo do carbono na fase:

a) de fotossíntese, que garante a fixação do gás carbônico.

b) de decomposição, que garante a devolução de nutrientes or-
gânicos ao ciclo da matéria.

c) de respiração vegetal, que lança gás carbônico na atmosfera, 
podendo ser usado por outros seres vivos. 

d) de alimentação dos animais, que garante o consumo da maté-
ria orgânica pelos seres vivos.

e) da queima de combustíveis fósseis, que cria altas taxas de gás 
carbônico para serem lançadas na atmosfera.

CICLO DO CARBONO

CO2  
atmosféricorespiração das plantas

desflorestamento

fotossíntese e respiração 
nos oceanos

fotossíntese

armazenamento 
nas plantas

respiração humana 
e animal

Queima de 
combustíveis 
fósseis

Reservatórios de combustíveis fósseis 
indisponibilizam o carbono para o 
ciclo do carbono

carbono penetra 
o solo através de 
matéria orgânica

Vida marinha 
morta se 
transforma em 
sedimentos

carbono fóssil

carvão
óleo gás
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X

54.  Apesar de se localizar em uma área de 
solo com poucos nutrientes e ácido, a 
Floresta Amazônica apresenta intenso 
nível de decomposição de matéria 
orgânica, o que garante a ciclagem de 
nutrientes.
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E. não instalar linhas férreas em áreas mais elevadas do terreno.

De todas as ações preventivas apresentadas (de A a E), quantas 
efetivamente contribuiriam para impedir a contaminação am-
biental por álcool?
a) Todas as cinco.
b) Quatro delas, pois a medida D não é aceitável.
c) Quatro delas, pois a medida B não é aceitável.
d) Três delas, pois as medidas A e D se contradizem.
e) Apenas duas.

 c1 • H2 / c2 • H7 / c3 • H8 / c3 • H10 

 67 A questão do destino do lixo eletrônico representa um novo de-
safio imposto pela humanidade a si mesma. Leia o texto a seguir 
e analise as imagens 1 e 2.

[…] O químico Júlio Carlos Afonso, da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), abordou no encontro [I Encontro 
Nacional de Reciclagem] os desafios do lixo eletrônico. Na opi-
nião de Afonso, o lixo eletrônico é mais um produto da mo-
derna sociedade de consumo, que se firma sobre um modelo 
totalmente insustentável. Aparelhos de telefone, produtos de 
informática, eletrodomésticos, equipamentos médico-hospita-
lares e até brinquedos são alguns dos novos vilões do meio 
ambiente. Dentro de um computador, podemos encontrar qua-
se uma tabela periódica inteira, segundo o químico.

A reciclagem desse material pode ser vista de duas manei-
ras: uma boa, outra ruim. A boa é que muitos aparelhos têm 
grande potencial para reciclagem, devido à presença de metais 
preciosos em alguns circuitos eletrônicos. A ruim é que esse 
potencial raramente é explorado, uma vez que reciclar lixo ele-
trônico é um desafio. “Quanto mais complexa é a formulação 
de um material, mais difícil é a sua reciclagem”, diz Afonso. […]

KUGLER, Henrique. “Sucata pós-moderna”. Ciência Hoje On-line, 30 jun. 
2008 (atualizado em 9 out. 2009). Disponível em: <http://cienciahoje.uol.

com.br/noticias/ecologia-e-meio-ambiente/sucata-pos-moderna>.
Acesso em: maio 2014.

Imagem 1
Recicle seu antigo celular

Baterias

cobalto, níquel, 
cobre etc.

baterias, 
aço inoxidável,

alto-falantes

Componentes

ouro, paládio, 
cobre etc.

joias, eletrônicos, 
aplicações 
médicas

Capas

plástico

cones de tráfego, 
cercas plásticas, 

para-choques

Embalagem

cartolina

jornais, caixas, 
embalagens para ovos

Disponível em: <http://www.simonsen.br/geotecnologia/lixoeletro.php>. 
Acesso em: maio 2014.
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Imagem 2

Fonte: ROMANI, Bruno. “Brasil recebe restos high-tech
dos EUA”. Folha de S.Paulo, 7 fev. 2009. Disponível em:

<http://www1.folha.uol.com.br/tec/2009/02/500301-brasil-recebe-restos-
high-tech-dos-eua.shtml>. 

Acesso em: maio 2014.

Com base no texto e nas imagens, é possível concluir que:

a) o texto e a imagem 2 são discordantes em relação ao poten-
cial do lixo eletrônico: o texto defende que materiais eletrô-
nicos têm grande potencial para reciclagem, mas a imagem 2 
mostra que esse potencial não é expressivo, já que os países 
mais ricos descartam esses materiais abundantemente.

b) a imagem 1 complementa o texto, ao mostrar exemplos que 
comprovam que a reciclagem do lixo eletrônico é insustentá-
vel, já que a maioria das peças do celular não é convertida em 
produtos eletronicamente complexos.

c) a imagem 2 ilustra o desafio citado pelo texto: os países de 
destino do lixo eletrônico têm empresas com tecnologia sufi-
ciente para reciclá-lo, entretanto, devido à enorme quantidade 
de materiais que recebem, não têm tido como fazer isso.

d) o texto e as imagens contam com uma característica comum: 
ao apresentarem dados sobre o lixo eletrônico, acabam incen-
tivando as pessoas a defenderem a reciclagem e a combate-
rem as atitudes consumistas no dia a dia.

e) a imagem 2 mostra a consequência global da não reciclagem 
pelos países de origem dos materiais.
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67.  Tanto a imagem 1 como o texto 
defendem a ideia de que o lixo 
eletrônico tem grande potencial para 
reciclagem. A primeira complementa 
o segundo ao dar exemplos de 
elementos químicos presentes no lixo 
eletrônico. O texto também afirma 
que o desafio imposto ao ser humano 
está na reciclagem de materiais 
de formulação complexa, já que 
igualmente complexa é a tecnologia 
necessária à sua reciclagem. Além 
disso, aborda o consumismo, o 
qual aumenta o volume de lixo. 
A imagem 2, por sua vez, apenas 
mostra que países mais favorecidos 
economicamente encaminham 
esse lixo para os países mais pobres, 
justamente os que têm menos 
recursos para realizar a reciclagem.
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c)	 Elemento(s)	radioativo(s)

d)	Órgão(s)	vestigial(ais)

e)	PCR

 C1 • H3 / C3 • H11 

140  vareta de arame de palito de antena de graveto de prata

 de uma pata de inseto

 esculpida em planta

 de ouro de couro

 de uma couraça

 escura de estanho

 de aço por um

 estranho pedaço

 de nada de

 dna

ANTUNES, Arnaldo. “Nada de dna”. n.d.a. São Paulo: Iluminuras, 2010. p. 169.

[...]

A poesia de Antunes é pós-industrial, pós-natureza, uma 
ironia à era da manipulação do DNA. Para o filósofo Slavoj 
Zizek, a ameaça biogenética é uma versão nova e muito mais 
radical do fim da história que mina os próprios fundamentos 
da democracia liberal, os avanços científicos e tornam ob-
soleto o sujeito liberal-democrata livre e autônomo. Arnaldo 
Antunes toca neste ponto com suas poéticas. Quando põe em 
xeque a expressão “DNA” e sua relação com a palavra nada, 
a poesia de Arnaldo Antunes contrapõe-se ao autômato que 
Zizek afirma que é no que o homem está prestes a se trans-
formar. Como poesia é mistério, há a chance de resultar em 
“nenhuma das [respostas] anteriores”.

COSTA, Mônica Rodrigues. “Palavras sobre as poéticas de Arnaldo 
Antunes”. Folha de S.Paulo, 26/03/2012. Disponível em: <http://

monicarodriguesdacosta.blogfolha.uol.com.br/2012/03/26/palavras-sobre-
as-poeticas-de-arnaldo-antunes/>. Acesso em: maio 2014.

As	técnicas	de	manipulação	de	DNA	têm	sido	alvo	constante	de	
pensadores	e	artistas	contemporâneos,	tamanho	o	impacto	de	
suas	descobertas	para	a	nossa	sociedade.	Qual	das	alternativas	
não	corresponde	a	um	exemplo	de	uso	possível	graças	às	técni-
cas	desenvolvidas	por	esse	ramo	da	ciência?

140.  A alternativa e apresenta uma técnica 
de seleção artificial. As anteriores são 
exemplos de técnicas de engenharia 
genética.

156
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a)	 Produção	de	 insulina	 pela	 clonagem	do	gene	humano	em	
bactérias.

b)	 Identificação	 de	 pessoas	 pelo	 DNA	 fingerprint,	 usado	 para	
esclarecer	dúvidas	sobre	a	possível	participação	de	sujeitos	
em	crimes	ou	realizar	testes	de	paternidade.

c)	 Produção	de	vacinas,	quando	genes	causadores	de	determina-
das	doenças	são	isolados,	inseridos	em	bactérias	e	clonados.

d)	 Introdução	de	genes	de	outras	espécies	em	organismos,	com	o	
objetivo	de	se	obter	indivíduos	com	características	vantajosas	
e	que	produzam	substâncias	de	interesse	para	o	ser	humano.

e)	Aprimoramento	de	gado	leiteiro	pelo	cruzamento	entre	dife-
rentes	raças	de	bois	e	vacas.

 C4 • H15 

141 Pesquisadores	relataram	que,	em	determinada	espécie	poliân-
drica	 (em	que	 a	 fêmea	 cruza	 com	muitos	machos)	 de	peixe,	
é	 relativamente	 comum	que	a	 cópula	entre	 irmãos	aconteça.	
Também	relataram	que,	em	condições	controladas	de	laborató-
rio,	quando	as	fêmeas	cruzavam	somente	com	machos	aparen-
tados	(irmãos),	o	número	de	ovos	fecundados	era	sempre	signi-
ficativamente	menor	do	que	quando	cruzavam	com	machos	não	
aparentados.	Mais	 ainda,	 descobriram	que,	 quando	 colocados	
nos	fluidos	ovarianos	das	fêmeas,	os	espermatozoides	de	ma-
chos	 irmãos	nadavam	com	velocidade	bem	menor	do	que	os	
espermatozoides	de	machos	não	aparentados.

O	caso	descrito	no	texto	anterior	é	um	bom	exemplo:

a)	 dos	riscos	evolutivos	—	nesse	caso,	da	diminuição	da	capacidade	
de	 natação	 dos	 espermatozoides	 —	 ligados	 ao	 endocruza-
mento.

b)	de	um	mecanismo	pós-cópula,	mas	pré-zigótico,	para	evitar	
endocruzamentos.

c)	 da	pressão	de	 seleção	negativa	para	poliandria,	e	positiva	
para	monandria	(a	fêmea	cruza	com	um	único	macho).

d)	de	um	mecanismo	de	 isolamento	reprodutivo	pós-zigótico,	
pois,	ao	fecundarem	um	número	menor	de	ovos,	os	machos	
aparentados	produzem	prole	menor,	o	que,	com	o	passar	das	
gerações,	 diminui	 a	 probabilidade	 de	 as	 fêmeas	 cruzarem	
com	seus	irmãos.

e)	de	 que	 a	 manipulação	 laboratorial	 de	 gametas	 diminui	
significativamente	a	variabilidade	genética	de	grupos	de	
espécies.

X

141.  A alternativa c está errada porque não é 
possível afirmar que a pressão seletiva 
é negativa para a poliandria, mas sim 
para os endocruzamentos.

X
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