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FMJ – 17/01/2016

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, não
serão corrigidas as respostas preenchidas a lápis e sem desenvolvimento.

Questão 1
A seleção natural é o fator evolutivo popularizado através do livro “A Origem das Espécies”, de Charles Darwin,
publicado em 1859. Porém, ela não cria diversidade genética. Responda:
a) Qual é o principal fator evolutivo criador de diversidade genética em uma espécie? (2,0 pontos)
b) Como a seleção natural e este outro fator evolutivo do item anterior interagem no processo evolutivo?
(3,0 pontos)

RESPOSTA DA QUESTÃO 1

NOTAS

A

NOTA FINAL DA QUESTÃO:

B

PROFESSOR CORRETOR:
2

Questão 2
A divisão autônoma do sistema nervoso tem como função manter a homeostase do organismo, sendo fundamental no controle da atividade glandular, da contração da musculatura cardíaca, da digestão, excreção e outras
funções orgânicas. Responda:
a) Cite como são chamadas estas divisões e as diferencie quanto ao neurotransmissor que é liberado diretamente sobre seus efetores: (2,0 pontos)
b) Explique os efeitos destas duas divisões sobre as glândulas salivares, a atividade gástrica e pancreática e a
bexiga. (3,0 pontos)

RESPOSTA DA QUESTÃO 2

				
							

NOTAS

A
B

NOTA FINAL DA QUESTÃO:
PROFESSOR CORRETOR:
3

RASCUNHO

4
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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, não
serão corrigidas as respostas preenchidas a lápis e sem desenvolvimento.

Questão 1
Considerando a constante de ionização do HCN como 4,93 x 10-10, a 25 oC, e que a quantidade de H+ proveniente
da auto-ionização da água é desprezível, calcule:
a) A concentração de H+ em uma solução 0,8 M de HCN (2,0 Pontos) ;
b) O percentual de ionização em uma solução 0,5 M de HCN (3,0 Pontos)

RESPOSTA DA QUESTÃO 1

NOTAS

química

A

NOTA FINAL DA QUESTÃO:

B

PROFESSOR CORRETOR:
2

Questão 2
Hidrogênio e iodo reagem bimolecularmente, na fase gasosa, para formar HI. A 100 oC, o valor da energia de
ativação para essa reação é de 163 kJ/mol. Considerando que o valor da energia de ativação para a reação
de decomposição do HI, na temperatura de 100 oC, é de 184 kJ/mol, determine:
a) O valor de ∆H para a reação de formação do HI, classificando esse processo como exotérmico ou
endotérmico (2,0 Pontos)
b) A pressão parcial do hidrogênio quando 25 % da quantidade inicial de hidrogênio foi consumida. Considere
que a reação foi realizada em um vaso de pressão, que possui um volume de 4,0 litros, em uma temperatura
de 100 oC, e que as quantidades iniciais de hidrogênio e iodo foram, respectivamente, 2 moles e 4 moles.
Considere ainda que o processo reacional foi isotérmico, e os gases seguem o comportamento ideal.
Dados: R = 0,082 atm.l/mol.K (3,0 Pontos)

RESPOSTA DA QUESTÃO 2

A
B

NOTAS
NOTA FINAL DA QUESTÃO:
PROFESSOR CORRETOR:

química

3

RASCUNHO

química

4

