Física
Questões de 1 a 20
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questão

1

Um sistema de unidades é constituído por um conjunto de padrões para as suas grandezas
fundamentais, em função das quais todas as demais grandezas do sistema podem ser
escritas. O conceito de dimensão tem significado especial na física, pois, em geral, denota
a natureza física de uma grandeza.
Considerando-se a expressão

, em que F representa uma força; v, uma velocidade;

m, uma massa; t, um tempo e K, uma constante adimensional, conclui-se que o valor da
soma dos expoentes a e b, para que a expressão seja fisicamente correta, é igual a
A)

−1

B)

0

C)

1

D)

2

E)

−2

Questão

2

O conceito fundamental da Mecânica é o de movimento, ou seja, da mudança da posição
dos corpos ao longo do tempo e em relação a um determinado referencial.
Considerando-se uma pedra presa à extremidade de um fio ideal e posta a girar,
descrevendo uma circunferência de 50,0cm de raio em um referencial fixo na mão que
segura a outra extremidade do fio, conclui-se que o módulo do deslocamento sofrido pela
pedra em 2,25 voltas, em m, é, aproximadamente, igual a
A)

0,71

B)

0,68

C)

0,57

D)

0,53

E)

0,49

Questão

3

Segundo Newton, a única propriedade dos corpos que interessa é a sua massa, sendo
possível descrever as leis da natureza, considerando-se a matéria como constituída por
pontos materiais.
A figura representa um corpo de massa m = 3,2kg sendo puxado por uma força de
o
intensidade F = 20,0N, que forma um ângulo de 37 com a direção do movimento.
2

o

Considerando-se que o módulo da aceleração da gravidade é igual 10m/s , cos37 = 0,8,
o
sen37 = 0,6 e que o corpo desliza horizontalmente com velocidade constante, é correto
afirmar que o coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície horizontal é igual a
A)

0,4

B)

0,5

C)

0,6

D)

0,7

E)

0,8
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Questão

4

Teoricamente, a energia é uma grandeza escalar associada ao estado de um ou mais
objetos, enquanto trabalho é a energia transferida para um objeto ou de um objeto através
de uma força que age sobre o objeto.
Admitindo-se um bloco de massa m = 23,0kg, inicialmente na origem e em repouso, que
passa a estar sujeito a uma força horizontal que varia com a posição, de acordo com
o diagrama, conclui-se que a velocidade do bloco, após ter sido deslocado uma distância
de 8,0m, em m/s, é igual a
A)
B)

0,5
1,0

Questão

C) 1,5
D) 2,0

E) 2,5

5

Os princípios de conservação na Física, tais como a conservação da energia, da
quantidade de movimento, da carga elétrica, entre outras, desempenham papéis
fundamentais no entendimento de diversos fenômenos. Considere o estudo de uma
colisão frontal entre duas partículas A e B que constituem um sistema isolado e se
encontram sobre uma superfície lisa e horizontal. A partícula A, de massa 1,5M,
desloca-se para a direita com uma velocidade de 2,0m/s, enquanto a partícula B,
de massa M, se encontra em repouso.
Se, após a colisão, a partícula A continua no mesmo sentido com velocidade
de 1,0m/s, o coeficiente de restituição dessa colisão é igual a
A)

0,25

C) 0,31

B)

0,28

D) 0,34

Questão

E) 0,37

6

Fonte térmica ou fonte de calor pode ser definida como um sistema que pode fornecer
calor continuamente, sem que sua temperatura varie. Uma mesma fonte de calor de
potência constante igual a 28W aquece dois corpos A e B, com massas, respectivamente,
iguais a 100,0g e 50,0g, e a figura mostra como as temperaturas desses corpos variam
em função do tempo.
Considerando-se que toda energia liberada pela fonte seja absorvida pelos corpos e
que 1,0cal = 4,0J, a razão entre os calores específicos, cB/cA, é igual a
A)

2,86

C) 4,48

B)

3,12

D) 5,04
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Questão

7

Ondas de mesma amplitude e comprimento de onda, mas com velocidades opostas,
propagando-se em uma mesma corda, geram ondas estacionárias.
Considerando-se um fio de alumínio de 50,0cm de comprimento e 200,0g de massa,
mantido esticado com uma força de 40,0N, com as duas extremidades fixas e vibrando
no seu terceiro harmônico, vibrará, no seu modo fundamental, com uma frequência,
em Hz, igual a
A)

25

B)

20

C)

15

D)

10

E)

5

Questão

8

Os homens sempre foram fascinados pelo céu noturno, pela infinidade de estrelas e
pelos planetas brilhantes. A Lei da Gravitação Universal de Newton, juntamente com suas
três leis do movimento, revelou que a natureza seguia as mesmas regras, qualquer que
seja o lugar, e essa revelação teve um efeito profundo no modo se ver o universo.
Considere um planeta X cuja massa seja trinta vezes maior que a massa M da Terra
e cujo diâmetro seja o dobro do diâmetro D da Terra. Um corpo de massa m lançado
verticalmente para cima com velocidade V da superfície da Terra atinge uma altura H,
muito menor do que o diâmetro da Terra.
Esse corpo, quando lançado com a mesma velocidade V, a partir da superfície do planeta X,
atinge uma altura nH, em que o valor de n é igual a
A)
B)
C)
D)
E)
Questão

9

O pêndulo simples é um sistema idealizado consistindo em uma partícula suspensa por
um cabo leve inextensível que, quando puxado para um dos lados de sua posição de
equilíbrio e liberado, oscila no plano vertical sob a influência da força gravitacional.
Considere um pêndulo simples com comprimento de 9,0m e que executa 20 oscilações
completas em 2,0min, em um determinado local.
Com base nessas informações, conclui-se que o módulo da aceleração da gravidade
nesse local, em m/s², é, aproximadamente, igual a
A)

9,53

B)

9,61

C)

9,87

D)

9,98

E)

10,05
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Questão

10

A refração da luz é o fenômeno que ocorre quando a luz muda seu meio de propagação, podendo
ser entendida como a variação da velocidade sofrida pela luz ao mudar de meio. Na figura,
estão representados dois raios luminosos: o raio incidente A e o raio refratado B. O ângulo
de incidência é igual a θI, enquanto o ângulo de refração é igual a θII.
Considerando-se n I o índice de refração do meio I e n II , o índice de refração do
meio II, é correto afirmar que a razão nII/nI é igual a
A)

D)

B)

E)

C)
Questão

11

A posição de uma partícula é dada pela expressão x = 0,05 sen (1,2πt + 0,2π), em
que x está em metros e t, em segundos.
Com base nessa informação, é correto afirmar que a frequência com que essa partícula
oscila, em Hz, é igual a
A)

0,6

B)

0,8

C)

1,0

D)

1,2

E)

1,4

Questão

12

Todas as ondas mecânicas requerem alguma fonte de perturbação, um meio que possa
ser perturbado e algum mecanismo físico pelo qual as partículas do meio possam
influenciar uma às outras.
Com base nos conhecimentos sobre Movimento Ondulatórios, é correto afirmar:
A)

O comprimento de onda é o menor tempo entre quaisquer dois pontos idênticos em
uma onda.

B)

O ultrassom refere-se a ondas sonoras de uma frequência muito baixa para serem
percebidas pelo ouvido humano.

C)

O efeito Doppler para o som é experimentado sempre que há um movimento relativo
entre a fonte do som e o observador.

D)

Uma onda se deslocando por uma corda esticada apresenta uma velocidade que
é diretamente proporcional à sua densidade linear de massa.

E)

Os deslocamentos que acompanham uma onda sonora no ar são deslocamentos
transversais de pequenos elementos do fluido a partir de suas posições de equilíbrio.
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13

Questão

O comportamento de afundamento ou flutuação de um corpo é determinado por uma
comparação entre as densidades do fluido e do corpo. Considere um corpo feito de um
material cuja densidade é 2,0g/cm³, suspenso por um fio e, então, completamente imerso
em um recipiente cheio de água.
Sendo a massa do bloco igual a 2,0kg, a densidade da água é igual a 1,0g/cm³
e g = 10m/s², conclui-se que a tração no fio enquanto o bloco está imerso, em N, é igual
a
A)

11

B)

10

C)

9

D)

8

E)

7

Questão

14

Uma técnica para medir o calor específico de um sólido ou de um líquido é elevar a
temperatura da substância para certo valor, colocá-la em um recipiente contendo água
a uma temperatura conhecida e medir a temperatura do sistema após atingir o equilíbrio.
o

Considere um calorímetro de capacidade térmica igual a 50cal/ C contendo 200,0g de
o
água a uma temperatura de 25 C e colocando-se um bloco de massa igual a 100,0g
o
e a uma temperatura de 80 C dentro do calorímetro.
o

Se após o equilíbrio térmico ser alcançado, se mediu uma temperatura final igual a 30 C
o
e o calor específico da água é 1,0cal/g C, então o calor específico do material que constitui
o
o bloco, em cal/g C, é igual a
A)

0,15

B)

0,20

C)

0,25

D)

0,30

E)

0,35

Questão

15

As propriedades dos gases são muito importantes em uma série de processos térmicos.
O clima diário é um exemplo perfeito dos tipos de processos que dependem do
comportamento dos gases.
Considerando-se um sistema constituído por um gás ideal realizando o processo cíclico
descrito na figura, é correto afirmar que a quantidade de energia transferida para esse
sistema, durante um ciclo completo, em 10,0kJ, é igual a
A)

1,5

B)

2,0

C)

2,5

D)

3,0

E)

3,5
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Questão

16

O campo magnético é uma propriedade física de muitas partículas elementares e sua
existência pode ser demonstrada com uma agulha de bússola. As linhas de força do
campo magnético produzido por uma corrente elétrica que passa por um condutor retilíneo
são circulares e existem em planos perpendiculares ao condutor. A figura representa
dois fios metálicos A e B, retos, longos e paralelos, localizados no vácuo, percorridos
por correntes 2i e 3i, respectivamente, de mesmo sentido, entrando no plano do papel,
e distantes uma distância d = 50,0cm um do outro.
De acordo com essas informações, o ponto sobre o eixo x, em que o campo magnético
resultante se anula, está a uma distância do fio A, em m, igual a
A)

0,20

B)

0,25

C)

0,30

D)

0,35

E)

0,40

Questão

17

Uma bateria ideal é uma fonte de fem (força eletromotriz) que mantém uma diferença
de potencial constante entre seus dois terminais, independentemente da corrente que
passa pela bateria. Dois resistores, um de 6,0Ω e outro de 12,0Ω, são conectados em
paralelo a uma bateria com resistência interna desprezível.
Considerando-se a fem da bateria igual a 10,0V, conclui-se que a potência total dissipada
pela associação, em W, é igual a
A)

21

B)

22

C)

23

D)

24

E)

25

Questão

18

Charles Coulomb estudou a força exercida por uma carga sobre outra utilizando uma
balança de torção de sua própria invenção. George Simon Ohm verificou,
experimentalmente, que existem resistores nos quais a variação da corrente elétrica é
proporcional à variação da diferença de potencial.
Baseado nos conhecimentos sobre Eletricidade, é correto afirmar:
A)

A força elétrica resultante sobre uma carga pontual Q, devido a uma distribuição de
cargas pontuais, pode ser obtida pela soma algébrica das forças devido a cada uma
das cargas da distribuição sobre a carga Q.

B)

A energia potencial eletrostática de um sistema de cargas pontuais é igual à variação
de potencial necessária para trazer as cargas do infinito até suas posições finais.

C)

As linhas do campo elétrico são também chamadas de linhas de força, uma vez
que elas mostram a orientação da força exercida sobre uma carga de prova positiva.

D)

O campo elétrico é orientado na direção em que o potencial elétrico aumenta mais
rapidamente.

E)

A resistividade de qualquer metal independe da temperatura em que se encontra.
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Questões

19 e 20

Um dispositivo utilizado para armazenar carga e energia é o capacitor, que consiste em
dois condutores espaçados, porém bem próximos e isolados um do outro.
Considere os capacitores C1 = 4,0mF e C2 = 6,0mF, que estão associados, de acordo
com o diagrama da figura.

Questão

19

Na configuração dada, é correto afirmar que a capacitância equivalente da associação,
em mF, é igual a
A)

45/37

B)

61/39

C)

24/13

D)

52/33

E)

33/42

Questão

20

Considerando-se V = 33,0V, é correto afirmar que a energia total armazenada na associação
é, em mJ, igual a
A)

903

B)

858

C)

749

D)

685

E)

620

* * *
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Química
Questões de 21 a 40
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questão

21

Questão

23

Os elementos químicos carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo,
enxofre e hidrogênio são essenciais para a vida e representam
mais de 97% da massa da maioria dos organismos. A água
está presente na totalidade das espécies existentes no planeta
e o carbono é o elemento químico predominante nos seres
vivos.

O ar atmosférico e a crosta terrestre são constituídos por
substâncias químicas utilizadas como matéria-prima para a
obtenção de materiais de uso diário, a exemplo de produtos
de limpeza, objetos metálicos, plásticos e combustíveis. Esses
materiais, em geral, são formados de substâncias químicas
que devem ser separadas e purificadas.
Considerando-se as informações e os conhecimentos da
Química, é correto afirmar:

Considerando-se as informações, as propriedades e a
posição dos elementos químicos na Tabela Periódica, é correto
afirmar:

A)

O carvão mineral e o gás de cozinha, GLP, utilizados como
combustíveis, são obtidos de fonte renovável de energia.

A)

B)

O alumínio metálico, Al°, é produzido a partir da fusão
fracionada da bauxita, minério constituído por óxido de
alumínio.

C)

D)

E)

B)
C)

O nitrogênio obtido do ar atmosférico é utilizado na
obtenção de amônia, NH3(g), substância química usada
em materiais de limpeza.

D)

A produção de ácido sulfúrico, H 2SO 4(aq), usado na
fabricação de detergentes, envolve a redução do estado
de oxidação do enxofre sólido.

E)

A destilação fracionada do petróleo, com base nas faixas
de temperaturas de ebulição, resulta na obtenção de
substâncias químicas puras, como a gasolina e o óleo
diesel.

Questão

O oxigênio é o elemento químico de menor energia de
ionização do grupo periódico 16.
A água é um solvente constituído por moléculas apolares
que interagem com os compostos orgânicos.
A maior eletronegatividade do carbono, dentre os ametais,
justifica a sua presença em todos os compostos
orgânicos.
O fósforo e o enxofre têm propriedades químicas
semelhantes porque apresentam o mesmo número de
elétrons no nível de valência.
O nitrogênio, o carbono e o oxigênio são elementos
químicos constituintes das proteínas, substâncias
essenciais aos organismos.

Questão

24

22
o
RED.

Zn = −0,76V, é um metal de cor cinza prateado,
−3
temperatura de fusão 420°C e densidade 7,13gcm . Reage
lentamente com oxigênio a temperaturas elevadas e, quando
fragmentos do metal são adicionados ao ácido sulfúrico
o
diluído, há desprendimento de hidrogênio, E RED.H2 = 0,00V,
seguida de dissolução do metal. O zinco misturado ao cobre,
temperatura de fusão 1083°C, forma latão, liga metálica
utilizada na confecção de ferramentas e objetos metálicos.
O zinco, E

Considerando-se as informações e as propriedades físicas e
químicas dos materiais, é correto concluir:
A)

O desprendimento de gás, na reação do metal com ácido,
é justificado pela maior reatividade do zinco em relação
à do hidrogênio.

B)

A reação entre o zinco e o oxigênio leva à produção de
um óxido básico representado pela fórmula química ZnO.

C)

A cor cinza prateada é uma propriedade física extensiva
utilizada na identificação do elemento químico zinco.

D)

O aquecimento do latão, a temperatura de 400°C, é
suficiente para separar o zinco do cobre.

E)

A massa de um cubo de zinco de volume 4,0cm é igual
a 25,0g.
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Os elementos químicos da primeira série de transição,
possuem muitas propriedades físicas e químicas
semelhantes. Esses elementos químicos são bons
condutores de calor e eletricidade, podem apresentar diversos
estados de oxidação, sendo utilizados em equipamentos
eletrônicos e como catalisadores.
Com base na análise das informações do texto e da tabela
associadas aos modelos atômicos e a Tabela Periódica, é
correto afirmar:
A) A configuração eletrônica do íon bivalente do cobalto é
2
5
representada por [Ar] 4s 3d .
é constituído
B) O isótopo do ferro representado por
por 30 prótons, 30 elétrons e 26 nêutrons.
2+
C) O núcleo do íon níquel(II), Ni , atrai os elétrons do último
nível de energia com maior intensidade do que o núcleo
2+
do íon Cr .
D) A diminuição do raio covalente do cromo para o níquel
é justificada pela redução da carga nuclear do elemento
químico.
E) A intensidade da condução de calor e de eletricidade
pelos metais está relacionada à forte atração entre o
núcleo atômico e os elétrons da camada de valência.

Química

Considerando-se as informações e os conhecimentos sobre
equilíbrio químico, é correto afirmar:

25

Questão

A combinação entre os elementos químicos representados na
Tabela Periódica constitui as diversas substâncias químicas,
naturais e sintéticas, existentes no mundo.
Assim, considerando-se os modelos de ligações químicas, é
correto afirmar:
A)

A molécula de etano, C 2H 6(g), é linear com momento
dipolar diferente de zero.

B)

O ácido cloroso, HClO 2, é representado pela fórmula
estrutural H – O – Cl → O.

C)

O cianeto de potássio, KCN(s), é constituído apenas por
ligações iônicas entre seus átomos.

D)

A ligação química entre o sódio e o nitrogênio no nitreto
de sódio, Na3N(s) é formada pelo compartilhamento de
elétrons.

E)

A molécula do metano, CH 4(g), tem momento dipolar
diferente de zero porque a ligação entre o carbono e o
hidrogênio é covalente polar.

−

2−

A)

O íon S (aq) é o ácido conjugado da base HS (aq), em
II.

B)

O valor do pH no sistema representado em I é maior do
que o do pH no sistema II.

C)

A quantidade de íons HS (aq) presentes em 1,0L de
−1
23
solução 1,0molL de H2S(aq) é de 6,0.10 íons.

D)

A adição de íons H 3O (aq), ao sistema representado
em I, desloca o equilíbrio no sentido de formação
de H 2S(aq).

E)

O valor da constante de ionização do ácido representado

−

+

em II é calculado pela relação Ka =
Questão

.

28

26

Questão

Ca(OH)2(aq) + SO2(g)

→

CaSO3(aq) + H2O(l)

O dióxido de enxofre, SO 2(g), é um poluente atmosférico
proveniente, principalmente, do uso de combustíveis fósseis
na obtenção de energia. A eliminação total desse poluente não
é possível, entretanto pode-se utilizar uma suspensão de
hidróxido de cálcio, Ca(OH)2(aq), para reduzir as emissões do
SO2(g) no ambiente, de acordo com a reação representada
pela equação química.
Considerando-se essas informações e as propriedades das
substâncias químicas envolvidas na redução do poluente
atmosférico, é correto afirmar:
A)

A reação do hidróxido de cálcio com o dióxido de enxofre
é de oxirredução.

B)

O hidróxido de cálcio é obtido pela dissolução completa
do óxido de cálcio em água.

C)

O dióxido de enxofre apresenta o átomo de enxofre no seu
maior estado de oxidação.

D)

A mistura de dióxido de enxofre e água leva à produção
de um oxiácido forte e estável.

E)

A evaporação da água do sistema formado após a reação
química revela a presença de um sólido
predominantemente iônico.

A solubilidade dos gases em água depende da pressão e da
temperatura, como mostra o gráfico da solubilidade do oxigênio
e do nitrogênio, em função da temperatura, da pressão
constante e da influencia nos ecossistemas aquáticos.
Enquanto a truta suporta a temperatura máxima da água de
15°C, o bagre sobrevive a 34°C, em razão da interferência
direta na quantidade de oxigênio dissolvido na água,
substância essencial para a sobrevivência.
Com base na análise do gráfico e nas informações do texto
−1
e admitindo-se a densidade da água igual a 1,0gmL , é
correto concluir:
A massa de 4,0.10 g de oxigênio dissolvido em 1,0L de
água é suficiente para a sobrevivência da truta.

B)

O aumento da pressão sobre o sistema aquático diminui
a concentração dos gases oxigênio e nitrogênio.

C)

A quantidade máxima de matéria de nitrogênio
dissolvida em 100,0g de água, a 0°C e 1,0atm, é de,
−4
aproximadamente, 1,1.10 mol.

D)

A redução da temperatura da água, à pressão constante,
favorece a liberação dos gases oxigênio e nitrogênio para
a atmosfera.

E)

O aumento da temperatura é diretamente proporcional à
redução da solubilidade do O2(g) e do N2(g) na água, a
pressão constante.

27

Questão

I. H2S(aq) + H2O(l)
−

II. HS (aq) + H2O(l)

−

+

HS (aq) + H3O (aq)
2−

+

S (aq) + H3O (aq)

Ka = 1,3.10

−7

−15

Ka = 7,1.10

A constante de equilíbrio, Kc, expressa as diferentes tendências
para as reações reversíveis e, no caso de diácidos fracos, a
exemplo do ácido sulfídrico, pode-se determinar uma
constante de ionização, Ka, para cada etapa de ionização,
como mostra as equações químicas I e II.
Processo Seletivo 2015.2 - UEFS 3
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A)

Química

Questão

B)

29

C)

Uma solução aquosa de sulfato de potássio, K 2SO 4(aq), é
preparada no laboratório pela dissolução de 87,0g do sal em
água e o volume completado para 1,0L. O sulfato de potássio
é um sólido cristalino branco, estável ao ar e com coeficiente
de solubilidade, em 100,0g de água, de 7,35g, a 0°C, e
de 24,1g, a 100°C.

D)
E)

Considerando-se essas informações e admitindo-se a
dissociação completa do sulfato de potássio, em água, é
correto afirmar:
A) A concentração molar da solução de sulfato de potássio
−1
é de 0,5molL .
B) A dissolução do sulfato de potássio em água é um
processo químico exotérmico.
C) A massa de sulfato de potássio presente em 5,0L de
−1
solução aquosa 1,0molL é de 378,0g.
D) O número de íons potássio que constitui a solução
23
preparada no laboratório é de 3,0.10 íons.
E) O sistema formado pela mistura de 50,0g de sulfato de
potássio com 200,0g de água, a 100°C, é homogêneo.
Questão

Questão

30

Com base na análise dessas informações, associadas aos
conhecimentos sobre termoquímica, é correto afirmar:
A)
B)
C)

Considerando-se as informações e as propriedades das
soluções, é correto concluir:

B)

C)

D)

E)

D)

A massa de hidróxido de sódio contida em 2,0L da
solução-estoque é de 240,0g.
A diluição de soluções concentradas de um ácido e de
uma base libera calor porque é um processo
endotérmico.
A quantidade de matéria do soluto na solução estoque
é sempre menor do que a quantidade de matéria na
solução diluída.
−1
A diluição de 100,0mL da solução 6,0molL de NaOH(aq)
em 200,0mL de água reduz pela metade a concentração
da solução-estoque.
A concentração molar da solução obtida pela mistura
de 50,0mL da solução-estoque de ácido clorídrico
−1
com 150,0mL de água é de 3,0molL .

Questão

E)

→

A)
B)

H3PO4(aq) + NO(g)

C)
D)

Após o balanceamento da equação química com os menores
coeficientes estequiométricos inteiros, é correto afirmar:

E)

O coeficiente estequiométrico do agente oxidante é igual
a 5.

Processo Seletivo 2015.2 - UEFS 3
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A solubilidade dos compostos orgânicos em água e o pH das
soluções aquosas obtidas dependem, dentre outros fatores,
da estrutura química das substâncias envolvidas. Assim,
analisando a estrutura das substâncias químicas constituintes
de soluções aquosas de ácido metanoico, de metanoato de
sódio e de metilamina, é correto afirmar:

A reação entre o fósforo e o ácido nítrico, em meio aquoso,
leva à produção de ácido fosfórico e de monóxido de nitrogênio,
de acordo com a equação não balanceada.

A)

A combustão de hidrocarbonetos é um processo
endotérmico.
−1
O poder calorífico, em kJg , do metano é maior do que
o do butano.
A energia liberada na combustão de 2,0mol de metano
é menor do que a envolvida na combustão de 46,0g de
etanol.
O valor da entalpia de combustão independe do estado
físico das substâncias químicas envolvidas na reação
química.
23
A reação de 3,0.10 moléculas de gás butano, com
oxigênio suficiente, libera para a atmosfera 89,6L de
dióxido de carbono, medidos nas CNTP.

Questão

31

P(s) + HNO3(aq) + H2O(l)

32

O valor da entalpia-padrão de combustão, é medido com uma
bomba calorimétrica e serve para avaliar a quantidade de calor
envolvida na combustão de substâncias orgânicas, a exemplo
das apresentadas na tabela, utilizadas como fonte de energia.
Um dos problemas ocasionados pelo uso dessas substâncias
químicas, como combustível, é a produção do dióxido de
carbono, CO2(g), um gás que contribui para o aumento do efeito
estufa.

A diluição de soluções concentradas, denominadas de
soluções-estoque, a exemplo das apresentadas na tabela, é
uma prática rotineira em laboratórios de análises químicas.
Um dos cuidados que se deve tomar na diluição de uma
solução estoque, de um ácido ou de uma base, é a adição
da solução concentrada na água para evitar acidentes, com
o respingo e o calor liberado durante a diluição.

A)

A soma dos coeficientes estequiométricos dos reagentes
é igual a 8.
O ácido nítrico é o agente redutor da reação de oxirredução
representada.
A quantidade total de elétrons cedidos e recebidos no
processo de oxirredução é de 10mol.
O volume de NO(g) liberado pela reação de 93,0g de
fósforo com ácido nítrico suficiente é de 134,4L, nas CNTP.

10

Química

A solução aquosa de metilamina tem pH maior do que
a do ácido metanoico.
O ácido metanoico e a metilamina são constituídos por
moléculas lineares e apolares.
A interação entre as moléculas de água e de metilamina,
na solução aquosa, é do tipo dipolo-dipolo induzido.
O ácido metanoico e o metanoato de sódio são representados,
respectivamente, por H3CCOOH e H3CCOONa.
A dissociação completa do metanoato de sódio em água
resulta em uma solução em que a concentração de
+
−
íons H (aq) é igual à de íons OH (aq).

Questão

34

A varfarina, representada pela estrutura química, é utilizada como anticoagulante e, como todo medicamento tem efeitos colaterais
e seu uso deve ter acompanhamento médico.
Considerando-se a estrutura química da varfarina e com base nos conhecimentos sobre as propriedades dos compostos orgânicos,
é correto afirmar:
A)

Os anéis condensados na varfarina são constituídos por átomos de carbono com orbitais híbridos sp.

B)

A quantidade de átomos de carbono e de hidrogênio na estrutura representada são iguais.

C)

O grupo funcional das cetonas está presente na estrutura química da varfarina.

D)

O grupo —OH, presente na estrutura da varfarina, indica que a substância química tem caráter básico.

E)

A ação anticoagulante do fármaco está associada ao grupo funcional da classe dos fenóis presente na estrutura.

Questão

35

A análise quantitativa de uma amostra de cafeína, estimulante encontrado no café, revelou a presença de, aproximadamente,
49,5% de carbono, 5,2% de hidrogênio, 28,9% de nitrogênio e 16,5% de oxigênio, em massa. A cafeína é um composto
orgânico que apresenta os grupos funcionais das aminas e das amidas, na sua estrutura química.
−1

Considerando-se essas informações e a Massa Molar da cafeína igual a, aproximadamente, 195,0gmol , é correto afirmar:
A)

A proporção, em massa, entre os átomos de carbono e de nitrogênio constituintes da molécula de cafeína é de 2,0:1,0.

B)

O número de átomos de oxigênio presente em 1,0mol de moléculas de cafeína é de 6,0.10 átomos.

C)

O grupo amina encontrado na estrutura do composto orgânico é representado por —CONH— .

D)

A cafeína é a substância química responsável pela acidez associada ao café.

E)

O composto orgânico analisado tem fórmula molecular C 8H 10 N 4O 2 .

23

Questão

36

O tensoativo coco-betaína, representado pela estrutura química, é um composto anfótero utilizado na formulação de xampus suaves
e sabonetes líquidos, dentre outros cosméticos que proporciona maciez à pele e ao cabelo.
Considerando-se essas informações, a estrutura do tensoativo e as propriedades das substâncias químicas, é correto afirmar:
A)

A fórmula mínima do composto orgânico é representada por C15H21NO3.

B)

A cadeia carbônica do tensoativo coco-betaína é saturada e heterogênea.

C)

O grupo funcional das cetonas é um dos constituintes da estrutura química do tensoativo.

D)

O caráter anfótero é determinado pela presença de átomos de oxigênio e de nitrogênio na estrutura química.

E)

O átomo de nitrogênio que forma o tensoativo apresenta um par de elétrons não ligantes na camada de valência.

Processo Seletivo 2015.2 - UEFS 3
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Questão

37

Questão

O ácido sulfúrico, H 2SO 4(aq), o óxido de cálcio, CaO(s), o

39

etileno, C2H4(g) e o cloro, Cl2(g), estão entre as substâncias

Com relação aos métodos de obtenção e às propriedades da
água potável, é correto destacar:

mais produzidas pela indústria química porque são

A)

A água potável é uma solução aquosa condutora de
eletricidade porque tem íons dissolvidos.

B)

A condensação do vapor d’água da atmosfera é um
procedimento adequado de obter água potável isenta de
poluentes.

C)

A água obtida de poços artesianos é potável porque, ao
passar pela camada de areia existente no solo, foi
purificada.

D)

O processo de destilação simples de uma amostra da
água do mar leva à produção de água potável, sem
consumo de energia.

E)

O tratamento de águas residuais para torná-las potável
é possível, utilizando-se, principalmente, os processos
físicos de separação de misturas.

intermediários para a produção de fertilizantes, detergentes,
plásticos e desinfetantes.
Considerando-se as informações, a estrutura e as
propriedades dessas substâncias químicas, é correto afirmar:
A)

O óxido de cálcio é um composto molecular solúvel em
água.

B)

A produção do etileno envolve hidrogenação catalítica do
etano, um derivado do petróleo.

C)

O hidrocarboneto de fórmula C2H4 tem cadeia carbônica
saturada e é constituído por moléculas polares.

D)

O ácido sulfúrico é um ácido diprótico utilizado na
produção do sulfato de amônio, (NH4)2SO4(s).

E)

A ação bactericida do cloro, quando dissolvido em água,

Questão

está associada ao ácido clorídrico produzido na reação

A Lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos
estabelece a distinção entre lixo reciclável e rejeito materiais

entre o gás e a água.
Questões

40

38 e 39

que não podem ser reaproveitados, e classifica os detritos em
doméstico, industrial, eletroeletrônico, dentre outros. A Lei
também proíbe a criação de lixões e determina que todas as
prefeituras do país deveriam construir, até 2014, aterros
sanitários ambientalmente sustentáveis em que só poderão
ser depositados resíduos sem a possibilidade de
reaproveitamento.

A água potável está ficando escassa e cara para as sociedades
em todo o mundo. A água residual é um recurso valioso que
deve ser reaproveitado. Em geral, cidades enviam os efluentes
para uma estação de tratamento de esgoto, onde são tratados
e lançados em um rio ou oceano, em lugar de ser purificada,
até atingir padrões de água potável e distribuída através de

limpa. O maior obstáculo, entretanto, é persuadir a população

Considerando-se as informações do texto e os aspectos
bioquímicos associados aos resíduos sólidos, é correto
destacar:

a usar a água residual tratada, mesmo quando está provado

A)

A decomposição de resíduos orgânicos sólidos, a céu
aberto, envolve a participação de micro-organismos
anaeróbicos.

B)

A reciclagem de materiais sólidos, como o plástico e o
papel, contribui para a redução da extração de petróleo
e de madeira do ambiente.

C)

Os aterros sanitários devem ser construídos em terrenos
arenosos, que evitam a contaminação da água
subterrânea por resíduos tóxicos.

abastecimento municipal. Novos processos de purificação em
múltiplas etapas poderiam converter águas residuais em água

que ela é mais limpa do que a que os habitantes bebem
atualmente.
Questão

38

Considerando-se as informações do texto associadas aos
conhecimentos da Química, é correto inferir:
A)

A decantação é uma técnica eficiente para a retirada de
substâncias químicas dissolvidas nas águas residuais.

B)

O ozônio, O 3(g), é uma das substâncias químicas que
podem ser utilizadas para desinfetar a água que será
reaproveitada.

D)

A incineração de objetos fabricados com poli(cloreto de
vinila), PVC, diminui o volume de resíduos sólidos sem
liberar gases nocivos ao ambiente.

C)

A estação de tratamento remove todas as substâncias
químicas e organismos biológicos presentes na água
residual.

E)

D)

A água oxigenada, H2O2(aq), promove a decomposição de
material orgânico presente nos esgotos por ser um
eficiente agente redutor.

O descarte de pilhas e baterias usadas em aterros
sanitários é inócuo ao ambiente porque as substâncias
químicas nocivas são decompostas durante o
funcionamento desses equipamentos.

E)

O processo de osmose reversa, que retira todos os
solutos presentes na água, produz um líquido
quimicamente puro, ideal para o consumo humano.

Processo Seletivo 2015.2 - UEFS 3
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Questões de 41 a 60
Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque a letra correspondente na Folha de Respostas.
Questões

O heredograma representa uma família em que ocorre a
herança da hemofilia, doença hereditária que afeta a
coagulação sanguínea.

41 e 42
Em 2013, pesquisadores norte-americanos
anunciaram a criação artificial de uma plaqueta,
elemento fundamental para a coagulação
sanguínea. A molécula sintética foi desenvolvida
pelos cientistas para acelerar esse processo e
evitar a perda de sangue, que pode ser fatal, em
lesões graves, como as ocorridas em acidentes
de trânsito e guerras; a plaqueta também poderá
ser usada para tratar doenças, como a hemofilia.
A coagulação sanguínea é uma sequência
complexa de reações químicas que resultam na
formação de um coágulo a fim de parar o
sangramento e ajudar a reparar o tecido
danificado. (EM 2013..., 2015).

Questão

A análise desse heredograma permite concluir:
A)
B)
C)

D)

E)

41

Sobre a fisiologia da coagulação sanguínea humana, é correto
afirmar:
A)

B)

C)

D)

E)

Questão

Considerando-se a função renal no controle hídrico do
organismo, uma overdose de água pode prejudicial, uma vez
que
A)

o rim, após hiperregulação da vasopressina, passa a
excretar água em demasia, o que leva o indivíduo a uma
desidratação severa em poucas horas.

B)

hiperativa a ação da aldosterona, retendo íons Na no
plasma sanguíneo, deixando o sangue hiperosmótico, o
que leva o indivíduo ao choque e à morte.

C)

inibe, por feedback negativo, a liberação de ADH pela
hipófise, diminuindo a reabsorção de solutos, como íons
+
Na e glicose nos rins, o que resulta na perda significativa
de substâncias importantes para o corpo, na urina.

D)

ocorre perda devido à filtração excessiva pelos glomérulos
renais de solutos essenciais na urina frequente, o que
leva a uma desregulação hídrica do indivíduo, e o excesso
de água no plasma resulta na plasmoptise das hemácias.

E)

esses órgãos, apesar de ocorrer certa inibição da
reabsorção de água pelos rins, não conseguem liberar
o grande volume de água, em pouco tempo, através da
urina, o que resulta num acúmulo do líquido no plasma
sanguíneo e uma diminuição significativa da
+
concentração de Na no sangue.

42
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Água demais pode fazer mal e até matar. Que a
água é essencial para a vida, todo mundo sabe.
O líquido constitui 66% do corpo humano e está
presente no sangue e nas células, além de
preencher os espaços entre eles. O corpo perde
água a todo o momento por meio do suor, da urina,
fezes e da expiração, entre outras “rotas de fuga”.
Reabastecer os estoques é essencial, mas a
reidratação também pode ser excessiva. Uma
overdose de água pode ser fatal. (ÁGUA..., 2015).

As plaquetas são responsáveis pela liberação de
trombina no local do ferimento, facilitando a aderência das
hemácias às fibras colágenas dos vasos sanguíneos
lesados.
Diferente dos trombócitos, as plaquetas são incapazes
de atravessar a rede de tromboplastina que se forma no
local do ferimento, acumulando-se e originando assim o
coágulo.
As plaquetas aderem às fibras colágenas dos vasos
sanguíneos lesados e liberam tromboplastina, enzima
responsável pela conversão de protrombina em
trombina.
Vitamina K e íons cálcio são indispensáveis na dieta
humana, pois participam como cofatores na conversão de
tromboplastina em trombina realizada pelo fator VIII no
processo de coagulação.
A conversão da fibrina em fibrinogênio pela tromboplastina
é de suma importância no processo de coagulação, visto
que as moléculas de fibrinogênio se entrelaçam,
formando uma rede, que impedirá o extravasamento
sanguíneo.

Questão

Se a mãe de I-1 era normal, certamente o pai era
heterozigoto para o caráter.
Os indivíduos I-1 e III-3 podem apresentar tanto o genótipo
homozigoto dominante quanto heterozigoto
Caso o casal II-1 e o II-2 tenham mais um filho e este
seja do sexo masculino, a criança certamente não será
hemofílica.
A probabilidade de o indivíduo II-3 ter uma filha com
hemofilia, ao se casar com uma mulher com fenótipo
normal, é de ¼.
Trata-se de uma herança recessiva ligada ao
cromossomo Y e todos os irmãos da geração II
apresentam o alelo recessivo herdado do pai.
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+

Questão

C)

44

D)
E)

os gases constituintes da atmosfera primitiva, sendo esta
de caráter redutor.
a hipótese quimiolito autotrófica, com a formação das
primeiras formas de vida.
a formação de substâncias orgânicas complexas na
ausência de seres vivos.

Questão

A membrana plasmática é uma estrutura altamente
diferenciada, que delimita a célula e lhe permite manter a sua
individualidade relativamente ao meio externo.

A charge retrata, de forma bem humorada, o teste de
aglutinação, que é utilizado frequentemente para determinar,
de forma rápida, o grupo sanguíneo de um indivíduo.

Sobre essa complexa estrutura celular, é incorreto afirmar:

Com base nos conhecimentos sobre o assunto, e
considerando-se o resultado do paciente da imagem como
verdadeiro, é incorreto afirmar:
A)
B)

C)

D)

E)

A)

O paciente da charge não apresenta aglutininas Rh no
plasma sanguíneo.
Uma vez que o paciente não apresenta aglutininas nas
suas hemácias, o seu grupo sanguíneo é considerado
um doador universal.
Na charge, o profissional confirmou que o sangue do
indivíduo era tipo O, após não ocorrência de aglutinação
das hemácias do sangue do paciente com os soros antiA e anti-B.
Se o paciente casar-se com uma mulher de sangue tipo
+
AB Rh , a probabilidade de nascer uma criança com
sangue tipo A Rh é de 1/8, caso ambos os pais sejam
heterozigotos para a herança do fator Rh.
Se o paciente, heterozigoto para o fator Rh, casar com uma
mulher de sangue A Rh e o casal tiver o primeiro filho com
+
sangue A Rh , haverá 50% de chance de o segundo filho
apresentar a doença hemolítica do recém-nascido.

Questão

B)

C)
D)
E)

A)

45

D)
O esquema retrata um célebre experimento na Biologia,
realizado pelo cientista Stanley L. Miller, que foi de grande
importância para tentar elucidar o surgimento da vida.
Considerando-se essas informações, é correto afirmar que o
experimento de Miller conseguiu demonstrar
E)

a falha na Teoria da Geração Espontânea, ao comprovar
que a fervura de água contendo compostos orgânicos não
resulta na formação dos seres vivos.
a formação dos coacervados, a partir do agregado de
moléculas inorgânicas, presentes na atmosfera primitiva.

Processo Seletivo 2015.2 - UEFS 3
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Com base nos seus conhecimentos sobre a organização do
citoplasma de uma célula eucariótica, bem como as funções
específicas das diversas organelas, é correto afirmar:

C)

B)

Expulsa o conteúdo intracelular por um processo de fusão
com a membrana da vesícula e a liberação do conteúdo
para o exterior.
Possui moléculas que possibilitam o reconhecimento e
adesão entre si e com os componentes da matriz
extracelular.
Através da formação de pequenas vesículas, possibilita
o deslocamento de substâncias pelo citoplasma.
Encontra-se revestida por uma fina parede de peptídeo
glicano nas arqueobactérias, que confere proteção.
+
+
Transporta íons Na para dentro da célula e íons K para
fora, sem gasto de energia.

Questão

B)

A)

46
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O Complexo Golgiense é uma organela polarizada,
apresentando uma face de maturação voltada para o
retículo endoplasmático granuloso, na qual as vesículas
provenientes do retículo se fundem, e uma face cis ou face
formativa de onde brotam as vesículas contendo as
proteínas modificadas e selecionadas de acordo com seu
destino.
Os filamentos intermediários, um dos componentes do
citoesqueleto, são fios proteicos estáveis que não
participam dos movimentos celulares, sendo sua principal
função dar suporte mecânico à membrana plasmática
nos locais em que se estabelece contato com as células
vizinhas.
Os peroxissomos apresentam uma membrana
lipoproteica rica em bombas de hidrogênio e cloro, as
+
−
quais transportam ativamente para o interior íons H e Cl ,
formando o HCl dentro da organela, de suma importância
para a ação das oxidases, no processo de oxidação de
substâncias orgânicas.
Os plastos são organelas citoplasmáticas presentes
exclusivamente em células vegetais que se dividem em
três tipos principais, com cada um apresentando um
pigmento predominante que o distingue, sendo os
cromoplastos as organelas relacionadas com o
armazenamento de amido.
Os microfilamentos, componente do citoesqueleto rico em
proteína tubulina, são responsáveis por definir a direção
e o crescimento da célula, ao se duplicarem e dividirem
constantemente, e juntamente com moléculas de actina
realizam os movimentos de ciclose e ameboide.

Questão

48

Histologia (do grego hystos = tecido + logos = estudo) consiste no estudo dos tecidos biológicos dos Reino Animal e Plantae,
sua formação, estrutura e função.
A partir de seus conhecimentos sobre os quatro grandes grupos de tecidos dos animais vertebrados, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)

E)

No tecido nervoso, estão presentes os oligodendrócitos, células da glia especializadas na nutrição dos neurônios, sustentação
física do tecido e formação da bainha de mielina.
As microvilosidades são dobras internas da membrana celular constituídas por células epiteliais e estão presentes em tecidos
especializados no intercâmbio de substâncias, como nos túbulos renais.
A dilatação dos vasos sanguíneos no tecido da derme contribui para a liberação de suor pelas glândulas sudoríparas, um
tipo de glândula anfícrina, auxiliando assim na redução da temperatura corporal.
A pele é constituída por três tecidos: a epiderme, formada por tecido epitelial com células justapostas e queratinizadas; a
derme, formada por tecido conjuntivo, abundante em fibras proteicas e em terminações nervosas e a hipoderme, constituída
de tecido conjuntivo frouxo, rico em células adiposas.
O tecido muscular liso é formado por células uninucleadas alongadas, que não apresentam sistema de túbulos T nem
retículo endoplasmático bem desenvolvido, por isso realizam uma contração bem mais lenta e conseguem se manter
contraídas por um período de tempo maior em relação às outras células musculares.

Questão

49

A Política do Meio Ambiente do Município de Feira de Santana, respeitadas as competências da União e do Estado, objetiva manter
o meio ambiente ecologicamente equilibrado, visando assegurar a qualidade ambiental propícia à vida, atendida as peculiaridades
locais e em harmonia com o desenvolvimento social e econômico através da preservação, conservação, defesa, recuperação
e melhoria do meio ambiente. Na lei municipal de que trata o texto, são observados os seguintes princípios básicos para toda
gestão ambiental, exceto na alternativa
A)
B)
C)
D)
E)

Fiscalização das atividades humanas que geram, sem exceção, impacto ambiental direto e/ou indireto.
Exploração e utilização racionais dos recursos naturais, de modo a não comprometer o equilíbrio ecológico.
Articulação e integração de atividades da administração pública relacionadas com o meio ambiente, a qual deve ser
considerada em todos os níveis de decisão.
Proteção dos ecossistemas do município e seus componentes representativos, mediante planejamento, zoneamento e controle
das atividades potenciais ou efetivamente degradadoras.
Promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino, bem como a participação da comunidade, através das
suas organizações, visando à compatibilização do desenvolvimento com a manutenção da qualidade ambiental.

Questão

50

A figura ilustra um esquema de uma região da mitocôndria, mostrando os complexos moleculares integrantes da cadeia
transportadora de elétrons.
A respeito do processo representado, é correto afirmar.
A)
B)
C)
D)
E)

O complexo IV, citocromo C oxidase, é especificamente potencializado pelo cianeto que se liga à forma férrica do citocromo.
A maior parte do NADH é produzida no citosol durante a transformação do ácido pirúvico em acetilCoA, que migra para o
interior da mitocôndria, na fosforilação oxidativa.
Quatro grandes complexos de proteínas dispostos em sequência na membrana interna da mitocôndria participam na condução
dos elétrons do NADH e do FADH2 até o gás oxigênio.
Um par de elétrons de alta energia do NADH é transferido para o primeiro aceptor da cadeia respiratória, fazendo com que
esses elétrons percam energia, repentinamente, até seu último aceptor.
O rendimento máximo da respiração celular obtido de uma molécula de glicose, assim que conclui a passagem dos elétrons
com alta energia pela cadeia respiratória, corresponde a 26 ATP.
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Questão

D)

51

E)

As angiospermas desenvolveram, ao longo de sua
evolução, estruturas que solucionaram as principais
limitações presentes nas pteridófitas, em relação à
reprodução sexuada, no ambiente terrestre.
O surgimento de estruturas que impediram a perda
excessiva de água, como a cutícula que impermeabiliza
as folhas contra a perda de água e os estômatos que
controlam as trocas gasosas com o meio ambiente.

Questão

Os elementos essenciais à vida seguem uma trajetória desde
o meio inanimado, passando pelos organismos vivos e
retornando ao meio original. Esses elementos, em número
aproximado de 40, são incorporados aos organismos, na forma
de compostos orgânicos complexos, ou participam de uma
série de reações químicas essenciais às atividades dos seres
vivos. A ciclagem desses elementos e da água recebem o nome
de ciclos biogeoquímicos.

O esquema reproduz, de forma simplificada, o ciclo reprodutivo
das pteridófitas.
Considerando-se as informações expressas na ilustração e
os conhecimentos a respeito da reprodução desse grupo
vegetal, é correto afirmar:
A)
B)
C)

D)
E)

Com base nos conhecimentos
biogeoquímicos, é correto afirmar:

Na etapa sexuada 1, ocorre a liberação dos esporos de
dentro dos ovários.
Na etapa 2, se caírem em um substrato adequado, os
esporos germinam, dando origem ao embrião.
Na etapa 3, ocorre produção de gametas masculinos e
femininos que se unem, originando o prótalo
hermafrodita.
No esporângio das plantas, através de meiose, as células
diploides são transformadas em haploides.
Na fase assexuada, as paredes do anterídio se rompem,
liberando os anterozoides, que nadam até o arquegônio,
penetrando por um canal, atingindo a oosfera

Questão

53

A)

B)

C)

52
Não se sabe como as primeiras plantas
terrestres surgiram, mas acredita-se que foi um
grupo de algas verdes denominados Chlorophyta
que apresentava um genótipo e fenótipo bem
diverso, que permitiu sua sobrevivência em áreas
pantanosas sujeitas a períodos alternados de
inundação e seca. Isso é possível ver em algumas
algas ainda hoje que vivem em água doce e
resistem a períodos grandes de seca, uma vez
que apresentam estruturas adaptativas a essas
adversidades. O zigoto de algumas algas
apresenta camadas celulares mais espessas e
podem viver grandes períodos fora da água.
Muitas algas podem ser transportadas de
diversas formas também ganhando mais espaço.
(NÃO SE SABE..., 2015).

D)

E)

B)

C)

O desenvolvimento de esporângios nas pteridófitas
teve como objetivo proteger o embrião de se desidratar,
preservando a nutrição.
O desenvolvimento de vasos condutores nas traqueófitas
permitiu o transporte de substâncias necessárias à
plantas, o que, por consequência, permitiu que elas
crescessem.
O desenvolvimento de flores permitiu o autocruzamento
conferido apenas pelos agentes polinizadores que
viabilizaram maior variabilidade genética às plantas pelo
caráter de relação mútua.
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ciclos

O aumento de gás carbônico, por si só, em ambientes
aquáticos, principalmente, pela decomposição ativa
quando os níveis de matéria orgânica são elevados, tende
a abaixar o pH, devido ao consumo de íons hidroxila,
.
como pode ser visto na reação
O ciclo do fósforo é complicado pelo grande número de
estados de oxidação que esse elemento pode assumir,
incluindo sulfeto de hidrogênio, dióxido de enxofre, sulfato,
e ácido sulfúrico.
A fixação biológica é a principal via de reciclagem de CO2
gasoso, em que alguns organismos simbiontes, de vida
livre, como bactérias fotossintetizantes, são capazes de
utilizar diretamente esse gás atmosférico.
A desnitrificação realizada, geralmente, por bactérias
quimioautotróficas aeróbias, consiste na conversão de
nitrogênio amoniacal em nitratos.
Devido a sua abundância na atmosfera, praticamente
todos os organismos conseguem utilizar o nitrogênio
gasoso.

Questões

54 e 55
Nas comunidades bióticas dentro de um
ecossistema, encontram-se várias formas de
interações entre os seres vivos que as formam,
denominadas relações ecológicas ou interações
biológicas. Essas relações se diferenciam pelos
tipos de dependência que os organismos mantêm
entre si. Assim, animais que promovem a
dispersão de sementes de plantas, comendo
seus frutos e evacuando suas sementes em local
distante ou a ação de insetos que procuram o
néctar das flores contribuem involuntariamente
para a polinização das plantas. (NAS
COMUNIDADES..., 2015).

A análise das informações e o conhecimento sobre evolução
e adaptação de grupos dos vegetais, ao ambiente terrestre,
permite afirmar:
A)

sobre

Questão

54

A relação existente entre os seres vivos citados no texto pode
ser caracterizada como
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B)
C)
D)
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comensalismo intraespecífica.
predação interespecífica.
simbiose interespecífica.
mutualismo obrigatório.
protocoperação.

Questão

55

A análise das informações e o conhecimento sobre relações ecológicas ou interações biológicas permitem afirmar que o gráfico
que representa a relação entre o seres vivos I e II, em qualquer exemplo citado no texto, está indicada na alternativa
A)

B)

C)

D)

E)

Processo Seletivo 2015.2 - UEFS 3
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Questões

56 e 57

B)
C)

D)

E)

As fitas do DNA seriam separadas, atuando, cada uma,
como molde para a síntese de uma fita nova.
As fitas filhas contêm DNA recém-sintetizados e parentais
em cada uma das fitas, considerando a replicação um
processo dispersivo.
As fitas-filhas consistem de uma fita molde e de uma fita
codificadora, considerando a replicação, um processo
conservador.
Ambas as fitas atuariam como molde da reação de
replicação, havendo a sua união ao final de replicação,
caracterizando um processo semiconservador.

Questão

Com Francis Crick, estudando a relação entre a informação
contida no DNA, as proteínas e os ácidos ribonucleicos (RNAs),
surgiu a interrogação sobre como a informação contida na
molécula de DNA fluía para gerar uma proteína [...]. Baseando-se
majoritariamente em suposições teóricas, Crick postulou a
“Hipótese da sequência”, que é mais conhecida como o Dogma
Central da Biologia Molecular. Os esquemas reproduzem, de
forma simplificada, as principais ideias propostas pelo Dogma
Central da Biologia Molecular. Em A, aparece o modelo possível
de transferência do código genético, enquanto, em B, está
retratado o modelo comprovado experimentalmente e até hoje
aceito.
Questão

Dentre os diversos hormônios liberados pela hipófise, o único
que não é produzido, está contido na alternativa
A)
B)
C)

( ) No modelo A, a informação de uma sequência de ácido
nucleico, uma vez transformada em proteína, pode retornar
para o ácido nucleico.
( ) O modelo comprovado assume que a especificidade de
uma porção de ácido nucleico é expressa sempre pela
sequência de seus pares de bases e, por sua vez, estas
contêm o código necessário para gerar outro ácido
necleico.
( ) O modelo comprovado assume que a transferência de
informação de ácido nucleico para outro ácido nucleico
e deste para proteína pode ser possível, mas de proteína
para proteína ou desta para o ácido nucleico seria
impossível.

Questão

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para
baixo, é a

Questão

D) F F V
E) F V V

57

A replicação do DNA consiste na síntese completa e idêntica
do DNA de uma célula e só acontece a cada ciclo de divisão
celular. Hipóteses foram postuladas a fim de ajudar a explicar
o processo da replicação. Apenas em 1958, através de
experimento realizado por Meselson e Stahl, chegou-se ao
modelo que demonstra a replicação do DNA, no qual o mesmo
afirma:
A)

O DNA seria replicado a partir de fragmentos dele próprio,
previamente gerado por clivagem da molécula.
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D) Tireotrofina.
E) Noradrenalina.

59
O nível normal de glicose no sangue, denominado
normoglicemia, situa-se em torno de 90mg de glicose por 100mL
de sangue, 0,9mg/mL.
Contextualizando-se sobre o controle da taxa de glicose no
sangue, a alternativa incorreta é a
A) Em um indivíduo saudável, a insulina diminui a
concentração de glicose no sangue até os níveis normais.
B) Após uma refeição, a concentração de glicose no sangue
aumenta, o que estimula o pâncreas a secretar insulina.
C) O hormônio insulina inibe a absorção da glicose em
excesso pelas células, excretando-a como resíduo
metabólico.
D) O pâncreas, após período prolongado de jejum, passa
a secretar glucagon, o qual estimulará o fígado a converter
glicogênio em glicose.
E) A insulina está relacionada com distúrbio hormonal
conhecido como diabetes melito (tipo I e II), e sendo que
no diabetes melito tipo I pode haver uma deficiência na
produção desse hormônio.

56

VFF
VFV
FVF

ADH.
FSH.
Prolactina.

Questão

Considerando-se as informações expressas na ilustração e
os conhecimentos a respeito do fluxo de informação genética,
contextualizando no Dogma Central da Biologia Molecular,
analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com
F, as falsas.

A)
B)
C)

58

A hipófise é considerada a glândula mestra do corpo humano,
pelo fato de seus hormônios regularem o funcionamento de
diversas glândulas endócrinas.
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60

A gastrulação é o processo em que as células embrionárias
sofrem um profundo rearranjo, originando uma estrutura
totalmente remodelada, a gástrula.
Considerando-se esse informação, é correto afirmar:
A) Ocorre a formação de três folhetos germinativos, o
ectoderma, o mesoderma e o endoderma, os quais,
posteriormente, originarão, respectivamente, a epiderme,
os músculos e o revestimento interno do tubo digestório.
B) Nessa fase, os animais são classificados em
protostômios, se a abertura do arquêntero denominada
blastóporo originar o ânus, ou deuterostômios, se o
blastóporo originar a boca.
C) O início dessa fase ocorre com a segmentação do ovo,
originando os micrômeros e macrômeros, que sofrerão
múltiplas divisões, resultando no arquêntero.
D) Essa fase é caracterizada pela formação do tubo nervoso
a partir do blastóporo formado por células do mesoderma
dorsal e do endoderma anterior.
E) Essa fase inicia-se após a fase de mórula, com a
formação do disco germinativo.
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Tabela Periódica
CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS QUÍMICOS
(com massas atômicas referidas ao isótopo 12 do carbono)

29

30

COBRE

FERRO

P

(262)

HÉLIO

17

18

S
32

34

Cl Ar
36

40

35

36

80

53

82

190

192

195

108

109

110

(266)

(264)

(277)

60

61

62

(268)

128

83

84

I

127

85

84

54

Xe
131

86

197

111

(271)

TÁLIO

Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
OURO

IRÍDIO

RÊNIO

107

122

ASTATO

119

81

POLÔNIO

115

80

BISMUTO

ÍNDIO

112

79

MERCÚRIO

108

78

184

106

PRATA

106

77
PLATINA

103

76

XENÔNIO

79

52

RADÔNIO

RÓDIO

75

51

101

201

204

207

209

(209)

112

114

116

(272)

(277)

(285)

(289)

65

66

Fr Ra Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg
(261)

NEÔNIO

20

16

73

75

ROENTGÊNIO

105

Ne

19

50

(98)

DARMSTÁCIO

96

74

MEITNÉRIO

181

104

F

16

IODO

70

49

HASSIO

179

103

DÚBNIO

175

88

FLÚOR

NITROGÊNIO

CARBONO

OXIGÊNIO

31

33

TELÚRIO

65

48

ANTIMÔNIO

64

47

ESTANHO

GÁLIO

ZINCO

59

46

CÁDMIO

59

45
PALÁDIO

56

44

RUTÊNIO

55

BÓHRIO

BÁRIO

137

87

(262)

28

32

43

ÓSMIO

93

73

HÁFNIO

91

72

133

(226)

27

31

15

O

Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te
TANTÁLIO

ÍTRIO

LUTÉCIO

TECNÉCIO

52

42

SEABÓRGIO TUNGSTÊNIO MOLIBDÊNIO

51

41
NIÓBIO

48

40

Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir
(223)

Al Si

14

Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

45

39

89

14

N

4

ARGÔNIO

28

12

He
10

CRIPTÔNIO

27

C

CLORO

26

13

BROMO

25

71

B

ENXOFRE

24

88

9

SELÊNIO

23

56

17
7A

8

FÓSFORO

22

Rb Sr Y

16
6A

7

ARSÊNIO

21

V

15
5A

6

SILÍCIO

20

40

14
4A

5

GERMÂNIO

BORO

12
2B

NÍQUEL

11
1B

COBALTO

10

MANGANÊS

9
8B

CROMO

8

VANÁDIO

7
7B

ESCÂNDIO

6
6B

RÁDIO

CÉSIO
FRÂNCIO

7

5
5B

38

86

6

4
4B

Ca Sc Ti

13
3A

11

3
3B

39

55

Massa atômica

24

37

ESTRÔNCIO

POTÁSSIO
RUBÍDIO

5

K

Símbolo

CHUMBO

Na Mg
19

2

Elementos de transição

TITÂNIO

MAGNÉSIO

9

12

23

4

Be

7

11

ZIRCÔNIO

Li

BERÍLIO

4

Número atômico

ALUMÍNIO

2
2A

1

CÁLCIO

LÍTIO
SÓDIO

3

Nome do elemento químico

H
3

2

18
8A

1

LAWRÊNCIO

1

HIDROGÊNIO

1
1A

(210)

(222)

118

68

69

70
ITÉRBIO

67
HÓLMIO

DISPRÓSIO

64
TÉRBIO

63

GADOLÍNIO

EURÓPIO

SAMÁRIO

59

PROMÉCIO

58

NEODÍMIO

57

139

140

141

144

(145)

150

152

93

94

95

157

159

96

97

TÚLIO

ÉRBIO

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb
CÉRIO

LANTÂNIO

Série dos lantanídeos

163

165

167

169

173

98

99

100

101

102
NOBÉLIO

FÉRMIO

MENDELÉVIO

238

EINSTÊNIO

(231)

CALIFÓRNIO

232

BERKÉLIO

(227)

Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No
(237)

(244)

CÚRIO

Ac Th Pa U

AMERÍCIO

92

PLUTÔNIO

91
URÂNIO

90
TÓRIO

ACTÍNIO

89

NEPTÚNIO

Série dos actinídeos

(243)

(247)

(247)

(251)

(252)

(257)

(258)

(259)

Outras informações importantes:
R = 0,082 atm.l.mol-1.K-1
F = 96500 C
23
Constante de Avogadro ≅ 6,02.10
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OBSERVAÇÕES:
Valores de massa atômica aproximados com a finalidade de serem utilizados em cálculos.
Os parênteses indicam a massa atômica do isótopo mais estável.
Fonte: IUPAC Periodic Table of the Elements (dezembro de 2006).

19
Química

Referências
Questões 41 e 42
Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2013/02/coagulacao-acelerada/?searchterm=coagula% C3% A7%C3%A3o>. Acesso em: 31
maio 2015.
Questão 43
Disponível em: <http://www2.uol.com.br/sciam/noticias/agua_demais_pode_fazer_mal_e_ate_matar.html>. Acesso em: 4 jun. 2015.
Questão 49
Lei Complementar no. 1.612/92. Prefeitura Municipal de Feira de Santana; Código do Meio Ambiente. Feira de Santana, 12 de dezembro de 1992.
Questão 52
Disponível em:<https://netnature.wordpress.com/2011/02/10/evolucao-das-plantas-ganhando-a-terra-mas-nao-em totalidade-com-resenha/>. Acesso
em: 4 jun. 2015.
Questões 54 e 55
Disponível em:<http://cienciaecuriosidades-matheus.blogspot.com.br/2011/08/relacoes-ecologicas.html> Acesso em: 9 jun. 2015.
Fontes das ilustrações
Questão 44
Disponível em: <http://biomedicinacomtamyres.blogspot.com.br/2012/01/charges.html>.Acesso em: 4 maio 2015.
Questão 45
Disponível em: <http://www.infoescola.com/evolucao/experimento-de-miller/> Acesso em: 22 maio 2015.
Questão 51
RAVEN, Peter H. et al. Biologia Vegetal. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001, p. 175.
Questões 56 e 57
Disponível em: http://www.nature.com/ nature/journal/v227/n5258/pdf/227561a0.pdf Central Dogma of Molecular Biology”, Nature, 227: 561–563/.
Acesso em: 25 maio 2015.

Processo Seletivo 2015.2 - UEFS 3

20

Biologia

