UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
CENTRO TECNOLÓGICO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AMBIENTAL
SELEÇÃO DE CANDIDATOS BRASILEIROS /ESTRANGEIROS
(MESTRADO TURMA 2017) - 25/11/2016

Nome:_____________________________________Assinatura: ____________________
Área: ______________________________________________
Avisos Importantes:


Esta prova consta de 32 questões de múltipla escolha nas áreas de matemática, química, física e biologia.
Confira todas as folhas antes do seu início.



Confira o seu nome e a área na lista de presença. Caso haja algum erro comunique imediatamente ao fiscal
da prova.



Para cada questão há somente uma resposta para ser marcada no gabarito fornecido. Outras marcas
invalidam a questão.



No final há uma folha com o gabarito para ser transcrito. Rasuras neste gabarito invalidam a questão.



Não será permitida a utilização de calculadoras ou dicionários.



Período total da prova: 3,0 (três) horas.
 Inicio:
09:00 horas
 Término: 12:00 horas



Após a prova, todo o material da prova deve ser devolvido para os organizadores.



O resultado final será divulgado na secretaria PPGEA, juntamente com a escala das entrevistas para os
aprovados.



Os

resultados

poderão

ser

acompanhados

na

página

eletrônica

do

PPGEA.

http://www.ambiental.ufes.br/processo-seletivo-2017



Boa prova!
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Parte I – Matemática
1a questão: Um conjunto de 10 valores numéricos x1, x2, x3 ... x10, tem média aritmética igual a 100 e
variância igual a 20. Se adicionarmos 5 a cada valor, isto é, se
obtivermos o conjunto (x1 + 5), (x2 + 5), (x3 + 5) ... (x10 +5),
Quais os valores da média e do desvio padrão do novo conjunto de valores?
a ) 125 e raiz quadrada de 20
b) 105 e raiz quadrada de 20
c) 105 e 20
d) 155 e 20
e) 155 e raiz quadrada de 20
2a questão: Qual das expressões a seguir representa a transformação que lineariza uma função não linear do
tipo :
y = a . xb
a ) ln y = ln a + bx
b) y = a + b . x
c) y = a + b . ln x
d) ln y = ln a + b ln x
e) NRA
3a questão: Seja uma variável aleatória contínua X definida pela seguinte função densidade da
probabilidade:

O valor de k será :
a) 1/2
b) 1/4
c) 3/4
d) 1/3
e) NRA
4a questão: Chama-se de inverso de um número real diferente de zero, o número 1/x. Sejam a e b dois
números reais positivos diferentes entre si e diferentes de zero. Nessas condições, o inverso da média
aritmética dos inversos de a e b será
a) igual a zero.
b) menor que a média aritmética de a e b.
c) maior que a média aritmética de a e b.
d) igual à média aritmética de a e b.
e) menor que zero.
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5a questão: A variância de um conjunto de valores é obrigatoriamente:
a) ímpar
b) par
c) negativa
d) positiva
e) N. R. A.
6ª Questão: Qual a área definida sob a curva definida por meio da função
intervalo 1 ≤ x ≤ 4?

, no

a)
b)
c)
d)
e)

7ª Questão: Considere a função y = -x2 + 4x. Qual o máximo da função para x  R?
a) 2
b) 4
c) 9
d) 21
e) 64
8ª Questão: Qual a equação da reta que passa pelo ponto (5,-7), paralela à reta 6.x + 3.y – 4 = 0?
a)
b)
c)
d)
e)
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Parte II – Química
9a questão: Qual é a afirmação correta?
a) Um oxidante pode ganhar elétrons.
b) A redução é uma reação de perda de um elétron.
c) Um oxidante pode perder prótons.
d) Um redutor pode perder nêutrons.
e) Um redutor pode ganhar elétrons.
10ª questão: Comumente, muitas substâncias químicas são sugeridas para atuar como germicidas, em
substituição aos eficientes desinfetantes derivados de haletos de amônio quaternário. Dentre essas, incluemse: amônia (em solução aquosa), bicarbonato de sódio, borato de sódio e o ácido acético. Contudo,
investigações sobre a ação destes compostos sobre culturas de Staphlococcus aereus e Salmonella
choleraesuis comprovaram que tais substâncias não tem a capacidade de matar bactérias, o suficiente para
classificá-las como desinfetantes.
Com relação aos íons amónia, é correto afirmar que podem ser formados por:
a) Quatro grupos orgânicos ligados ao átomo central de nitrogênio e possuem carga positiva.
b) Quatro íons haletos ligados ao átomo central de nitrogênio e possuem carga positiva.
c) Dois átomos de nitrogênio e dois íons haletos ligados ao átomo central do hidrogênio e possuem carga
positiva.
d) Dois grupos alquila e dois íons haletos ligados ao átomo central de nitrogênio e não possuem carga.
e) Um anel aromático

11ª questão: A fumaça liberada na queima de carvão contém muitas substâncias cancerígenas, dentre elas o
naftaleno, como, por exemplo, a estrutura: Sua cadeia carbônica corresponde a um:

a) hidrocarboneto, insaturado, aromático, com núcleos condensados
b) hidrocarboneto, alicíclico, insaturado, com três núcleos condensados
c) heterocíclico, saturado, aromático
d) ciclo homogêneo, saturado, aromático
e) alqueno, insaturado, não aromático
12ª questão: Os ácidos graxos podem seu saturados ou insaturados, com fórmula geral RCOOH, em que R
representa uma cadeia longa de hidrocarboneto (saturado ou insaturado). Dados os seguintes ácidos graxos e
seus respectivos pontos de fusão:

Considerando a temperatura ambiente de 35oC, é (são) encontrado(s) na forma oleosa (liquida) os seguintes
ácidos graxos:
a) Linoleico

b) Erucico

c) Palmítico

d) Linoleico e Erucico

e) Erucico e palmítico
3

13ª questão: Um aditivo para radiadores de automóveis é composto de uma solução aquosa de etilenoglicol.
Sabendo que um frasco de 1000 ml dessa solução existem cerca de 5 mols de etilenoglicol (C2H602) a
concentração comum dessa solução em g/L é
a) 0,010

b) 0,62

c) 3,1

d) 310

e) 620

14a questão: Considere recipientes com os seguintes volumes de substâncias gasosas, nas mesmas
condições de pressão e temperatura.

Com base no princípio de Avogrado (“volumes iguais de gases quaisquer, mantidos nas mesmas condições
de temperatura e pressão, contêm o mesmo número de moléculas”), é possível afirmar que o número total de
átomos é igual nos recipientes que contêm:
a) CO e CO2
b) CO e O2
c) CO e C2H4
d) CO2 e O2
e) CO2 e C2H4

15a questão: Prepara-se uma solução de 100 mL de ácido clorídrico 0,5 N, posteriormente, acrescenta-se 50
mL de soda 2N. Em seguida, acrescenta-se àquela mistura, 100 mL de ácido nitrico 1,5 N. Qual é o valor do
pH de cada solução em cada uma das três etapas?
a) 0,5 ; 0,1 e 0,15
b) 3 ; 13,5 e 4
c) 0,3 ; 13,5 e 0,4
d) 0,5 ; 0,5 e 0,4
e) 3 ; 5 e 4
16ª questão: Na questão abaixo, assinale as afirmativas verdadeiras e as falsas:
i. O tetracloroetano é uma molécula polar que apresenta ligações polares.
ii. A mistura de uma solução de sulfato de cobre II com uma solução de tartarato duplo de sódio e potássio,
em meio alcalino, origina o reagente de Fehling, utilizado na identificação de cetonas.
iii. A regra de Saytzeff afirma que, na desitratação de alcoóis, o hidrogênio eliminado é sempre o do carbono
mais hidrogenado vizinho ao da hidroxila.
iv. O carvão natural conhecido como “hulha”, quando aquecido a vácuo, produz uma fração gasosa que
contém, além de outros gases, o metano.
v. Para a transformação de um óleo vegetal em gordura, submete-se o óleo vegetal a uma reação de
rancificação numa temperatura branda.
a) F – V- F – V – F.
b) V – F –F – F –V.
c) F – F- F- V – F.
d) F – F- V – V- V.
e) V – V – V – F - F.
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Parte III – Física
17a Questão: Uma moto parte do repouso com aceleração constante e 5 s após encontra-se a 50 m da
posição inicial. Determine a aceleração da moto.
a) -4 m/s2
b) 4 m/s2
c) 2 m/s2
d) 1 m/s2
e) N.R.A.
18a Questão: A comporta (H-A) mostrada na figura abaixo é articulada em H e tem 2m de largura, normal
ao plano da figura. Calcule a força requerida em A para manter a comporta fechada. Considere os
seguintes valores: 1000 kg/m3 para a massa específica da água e 10 m/s2 para a aceleração da gravidade.
Superfície do Fluido

a) 1000 N
b) 5000 N
c) 10000 N

Sentido
de Giro

d) 50000 N
e) N.R.A.

19a Questão: Das hipóteses abaixo, identifique quais são as que se aplicam a equação de Bernoulli.
I) Escoamento permanente.
II) Escoamento incompressível.
III) Escoamento sem atrito.
IV) Escoamento ao longo de uma Lina de corrente.
V) Ausência de trabalho de eixo sobre a linha de corrente.
VI) Ausência de troca de calor.
a) I, II e III
b) I, II ,III e IV
c) I, II, III, IV, e V
d) I, II, III, IV, V e VI
e) N.R.A.
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20a Questão: Um adulto, ao respirar durante um minuto, inspira, em média, 8,0 L de ar a 20ºC, expelindoos a 37ºC. Admita que o calor específico e a densidade do ar sejam, respectivamente, iguais a
0,24 cal/gºC e 1,2 g/L. Nessas condições, a energia mínima, em quilocalorias, gasta pelo organismo
apenas no aquecimento do ar, durante 24 horas, é aproximadamente igual a:
a) 15,4
b) 35,6
c) 56,4
d) 75,5
e) 64,5
21a Questão: Uma pessoa totalmente imersa em uma piscina sustenta, com uma das mãos, uma esfera
maciça de diâmetro igual a 10 cm, também totalmente imersa (observe a ilustração). A massa específica
do material da esfera é igual a 5,0 g/cm3 e a da água da piscina é igual a 1,0 g/cm3. A razão entre a força
que a pessoa aplica na esfera para sustentá-la e o peso da esfera é igual a:
a) 0,2
b) 0,4
c) 0,8
d) 1,0
e) 1,2

22a Questão: Com base no emprego da equação de Bernoulli, qual expressão abaixo representa a
velocidade (Vs) de escoamento do fluido no centro da seção A? Considere: Pe - peso específico do fluido;
G – aceleração da gravidade; pressão atmosférica na seção A; H1 – constante.
a) (2.G.Pe.H1)1/2

Nível do Fluido;
Constante

b) Pe. (H1-H2)
c) 2.G.Pe.H1
d) 2.G.[H1-H2]1/2

H1

Vs
H2
Seção A

e) N.R.A

6

23a Questão: O gráfico abaixo mostra a variação da velocidade de um objeto em função do tempo. Com
base nesse gráfico, tem-se, no sistema internacional de unidades, que a aceleração do objeto no intervalo
de tempo 0-2 segundos e a velocidade média no intervalo de tempo 0-6 segundos são, respectivamente,
iguais a:
20

b) -4,6 e 15,5

Vel (m/s)

a) -5,0 e 8,3

c) 5,0 e 10,8

15

10

d) -5,0 e 12,9
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e) N.R.A.

0

2

4

6

tempo (s)

24a Questão: Um satélite geoestacionário é um tipo especial de satélite que orbita no plano do equador
terrestre, e que permanece em repouso em relação a um observador em repouso em relação à Terra.
Para um observador que do espaço observasse a Terra e o satélite girando:
I. o sentido de rotação do satélite seria contrário ao da Terra.
II. o período de rotação do satélite seria o mesmo da Terra.
III. a velocidade angular do satélite seria a mesma da Terra.
IV. a força centrípeta exercida sobre o satélite seria menor do que o seu peso na superfície da Terra.
As alternativas corretas são, apenas:
a) I e II.
b) II e IV.
c) I, II e III.
d) II, III e IV.
e) I, III e IV.
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Parte IV – Biologia
25a Questão: Uma lagoa possui um alto índice de coliformes termotolerantes. É correto afirmar que nesse
ambiente
a) o índice de poluição da água é muito baixo.
b) a demanda bioquímica de oxigênio é baixa.
c) ocorre predominância de processos anaeróbios.
d) a profundidade da lagoa é grande e água bastante transparente.
e) NRA
26a Questão: Mesmo o esgoto tratado compromete o meio ambiente, por haver transformação dos despejos
orgânicos em compostos que favorecem a proliferação excessiva das algas, seguida da morte e
apodrecimento das mesmas. Entre esses compostos formados NÃO se inclui:
a) os nitratos.
b) os fosfatos.
c) o oxigênio.
d) os sufatos.
e) NRA
27a Questão: Assinale a alternativa que completa a frase afirmativa sobre as células, respectivamente: "Os
___ são responsáveis pela digestão celular. Já o ___ pelo acúmulo e eliminação de secreções. As ___ pela
respiração da célula e os ___ pela formação de cílios e flagelos.
a)
b)
c)
d)
e)

Ribossomos - Retículo Endoplasmático - Paredes Celulares – Lisossomos
Lisossomos - Complexo de Golgi - Mitocôndrias - Centríolos.
Ribossomos - Retículo Endoplasmático - Paredes Celulares - Lisossomos.
Centríolos - Complexo de Golgi - Mitocôndrias - Lisossomos.
Ribossomos - Retículo Endoplasmático - Paredes Celulares - Capsídios.

28a Questão: A fotossíntese é influenciada por diversos fatores ambientais, entre eles o da luminosidade.
Com relação à luminosidade e aos fatores que influenciam a fotossíntese, assinale a proposição CORRETA:
a) A taxa relativa de fotossíntese é influenciada diretamente pela luminosidade, independentemente da
temperatura ambiente.
b) Em todas as faixas de temperatura, a fotossíntese é realizada com a mesma intensidade.
c) A quantidade de gás carbônico presente no ar (entre 0,03% e 0,04%) é muito inferior à quantidade que as
plantas têm capacidade para utilizar no processo da fotossíntese.
d) A disponibilidade de água não é um fator que influencie a fotossíntese.
e) A abertura e fechamento dos estômatos, importantes elementos na quimiossíntese, ocorre por influência
da luminosidade, da concentração de gás carbônico na atmosfera e pela disponibilidade de ácidos cítricos.
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29a Questão: Os seres humanos desenvolveram uma sociedade baseada na utilização de combustíveis
fósseis, entre eles o carvão. O acúmulo de matéria orgânica vegetal, ocorrido no período Carbonífero há 300
milhões de anos, gerou as reservas de carvão hoje exploradas. Porém, este processo de acúmulo não mais
aconteceu em função do surgimento dos fungos, seres vivos capazes de degradar lignina e celulose.
Considerando o exposto acima, assinale a proposição CORRETA:
a) Os fungos são seres heterótrofos que apresentam parede celular composta de quitina, característica
compartilhada por algumas espécies de algas unicelulares.
b) A lignina e a celulose são moléculas encontradas principalmente no citoplasma de células vegetais.
c) Alguns fungos podem ser encontrados em associações simbióticas com outros organismos. A associação
de fungos com plantas forma as micorrizas e a de fungos com algas, as bactérias.
d) Juntamente com as bactérias, os fungos compõem um grupo de seres vivos decompositores da matéria
orgânica e responsáveis pela ciclagem dos nutrientes na cadeia trófica.
e) A lignina e a celulose são moléculas encontradas principalmente no citoplasma de células vegetais.
30a Questão: Sobre DNA podemos afirmar que: I - É a molécula que contém as informações genéticas; II É formado por quatro tipos de nucleotídeos e quatro tipos de bases nitrogenadas (adenina, timina, guanina e
citosina). III - É formado por nucleotídeos compostos de um fosfato, uma ribose e uma base nitrogenada,
que podem ser uracila, adenina, guanina ou citosina; IV - A duplicação do DNA é necessária devido à
divisão celular;
a)
b)
c)
d)
e)

Somente I está incorreta.
Somente II está incorreta.
Somente III está incorreta.
Somente I e II estão incorretas.
Somente III e IV estão incorretas.

31a Questão: Por que os vírus não pertencem a nenhum reino de seres vivos?
a) Porque alguns vírus não possuem a enzima transcriptase reversa
b) Pois os vírus não possuem DNA ou RNA
c) Porque os vírus possuem carioteca, diferentemente dos demais animais, não podendo assim, serem
considerados seres vivos
d) Porque os reinos são separados conforme as características celulares dos seres vivos, como os vírus são
acelulares eles não entram na classificação e são tratados como um grupo a parte.
e) Porque esses seres não apresentam capsídeo proteico ou qualquer outra forma de membrana
32a Questão: Uma ___ é uma ligação química que ocorre entre duas moléculas quando o grupo carboxila de
uma molécula reage com o grupo amina de outra molécula, liberando uma molécula de ___. Isto é uma
reação de síntese por ___ que ocorre entre moléculas de ___, podendo ser quebrada por ___ (adição de
água).
a)
b)
c)
d)
e)

ligação peptídica, H2O, saturação, aminoácidos, hidrólise.
ligação peptídica, CO2, desidratação, aminoácidos, hidrólise.
ligação peptídica, COH2, renaturação, aminoácidos, hidratação.
ligação peptídica, CO2, saturação, aminoácidos, hidratação.
ligação peptídica, H2O, desidratação, aminoácidos, hidrólise.
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