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INSTRUÇÕES  
(Leia antes de abrir a Prova) 

1. Preencha os espaços apropriados no roda pé desta página, informando seu número .de inscrição, 
seu nome e o curso em que se inscreveu. Se necessário, consulte esses dados no seu cartão de 
inscrição. 

2. Só abra o caderno de prova quando autorizado. Ao fazê-lo, verifique se contém 2 (duas) questões 
discursivas de Biologia e 2 (duas) de Química. Se faltar alguma folha ou se houver erro de 
impressão, chame um fiscal para providenciar a troca. 

3. Resolva cada questão discursiva no espaço disponível, logo após seu enunciado. 

4. Terminada a prova, chame um fiscal e entregue-lhe o caderno de prova. 

5. Não destaque folhas deste caderno. 



 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Q U Í M I C A 

1ª QUESTÃO: 

Analise as semi-equações e os valores dos potenciais de redução e responda às questões que se seguem. 

A) Qual o metal que oxida mais facilmente? 
B) Qual o íon que se reduz com maior facilidade? 
C) Escreva a equação da reação que representa uma pilha formada por zinco e cobre 
D) Calcule a diferença de potencial para a reação do item C. 

Q U Í M I C A 

2ª QUESTÃO 

O bicarbonato de sódio é um sal normalmente utilizado no combate à acidez estomacal, pois pode reagir com o excesso de H+

do meio e produzir CO2 e H2O. Uma solução de bicarbonato de sódio foi preparada, utilizando-se 45,0 gramas de sal e água 
suficiente para completar 1000,0 mL. 

DADOS: 

Considerando que o bicarbonato de sódio se dissocia completamente nos íons Na+ e HC03
-, após o equilíbrio ter sido atingido, 

determine a concentração de  

A) íons bicarbonato em mol/L . 
B) íons bicarbonato em % (p/v). 
C) íons H+ em mol/L. 
D) íons sódio em mol/L. 


