M ED IC IN A

JOÃO UCHÔA – 13/6/2015

PROVA DISCURSIVA DE BIOLOGIA

Caderno 02

Nome Completo:

			

Número de Inscrição:

			

Nota Final:

ATENÇÃO!
As questões deverão ser respondidas a caneta esferográfica azul ou preta.

Questão 1
Solos eutróficos são férteis e bastante cobiçados pelos agricultores. Porém, a eutrofização de corpos
hídricos por processos antrópicos normalmente é um grave problema ambiental. Acerca da eutrofização,
informe:
a) Quais são os dois elementos químicos que atuam como nutrientes mais importantes no processo de
eutrofização. Indique o papel destes elementos na eutrofização. (2,0 pontos)
b) Cite uma consequência de natureza abiótica e outra de natureza biótica que se espera em um processo de eutrofização. Explique por que estas duas consequências ocorrem. (3,0 pontos)

RESPOSTA DA QUESTÃO 1

NOTAS

biologia

A

NOTA FINAL DA QUESTÃO:

B

PROFESSOR CORRETOR:

2

Questão 2
Para manter o funcionamento celular e do organismo de forma satisfatório existe um rigoroso controle da
glicemia, uma vez que a glicose é o combustível metabólico celular. A respeito deste controle:
a) Explique, citando os mecanismos regulatórios hormonais, de que forma a gliconeogênese contribui para o
aumento da glicemia. (2,0 pontos)
b) Cite os hormônios pancreáticos que participam do controle da glicemia, explicando de que forma eles
atuam neste controle. (3,0 pontos)

RESPOSTA DA QUESTÃO 2

				
							

NOTAS

A
B

biologia

NOTA FINAL DA QUESTÃO:
PROFESSOR CORRETOR:

3

RASCUNHO

biologia

4
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JOÃO UCHÔA – 13/6/2015

PROVA DISCURSIVA DE QUÍMICA

Caderno 03

Nome Completo:

			

Número de Inscrição:

			

Nota Final:

ATENÇÃO!
As questões deverão ser respondidas a caneta esferográfica azul ou preta.

Questão 1
Observe o esquema a seguir, representativo da eletrólise da
água, que é um processo eletroquímico com larga aplicação
industrial. As semirreações que ocorrem nos eletrodos são:

Pede-se:
a) Quais são os gases formados nos tubos I e II? Justifique. (2,0 pontos)
b) Indique se após certo tempo de eletrólise, o meio estará ácido, básico ou neutro. Justifique.(3,0 pontos)

RESPOSTA DA QUESTÃO 1

NOTAS

química

A

NOTA FINAL DA QUESTÃO:

B

PROFESSOR CORRETOR:

2

Questão 2
O Nitrogênio (N2), nos airbags, é obtido pela reação da azida de sódio com óxido férrico:
a) Apresente a reação química balanceada. (2,0 pontos)
b) Determine a massa de NaN3 necessária para produzir 150,0 litros de N2 a 25°C e pressão de 0,984 atm.
(3,0 pontos)

RESPOSTA DA QUESTÃO 2

NOTAS
A

NOTA FINAL DA QUESTÃO:

B

PROFESSOR CORRETOR:

química

3

RASCUNHO

química

4

