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ENGENHARIA FLORESTAL 

INSTRUÇÕES GERAIS 
■ Confira o Caderno de Prova, as Folhas de Respostas e a Folha de Redação. Em caso de erro, 

comunique-se com o fiscal. 

■ Utilize somente caneta esferográfica transparente com tinta na cor azul ou preta.  

■ Não assine as Folhas de Respostas e a de Redação, pois isso identifica o candidato, tendo como 
consequência a anulação da prova. 

 

PROVA DISCURSIVA 
■ Responda às questões discursivas. Se desejar, utilize para cada uma o espaço de rascunho 

correspondente; no entanto, suas questões deverão ser transcritas para as Folhas de Respostas 
definitivas observando a numeração correspondente a cada questão. 
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Engenharia Florestal
 

 

Química                                                (2 questões) 

           
3. Tendo como base a tabela periódica 
esquematizada abaixo, e levando em 
consideração os elementos químicos 
representados pelos números 1, 2, 3, 4 e 5, 
responda: 
 

a. Quantos elétrons na camada de valência 
existem no elemento 1? 

b. Qual o número atômico do elemento 5? 

c. Qual a distribuição eletrônica do elemento 4? 

d. Por que o raio iônico do elemento 3 é menor 
que o do elemento 2? 

e. Dentre os elementos 1, 2, 3, 4 e 5, qual tem a 
menor energia de ionização? 

 

 
 

 
4. O potássio é um nutriente requerido em 
grandes quantidades pelas plantas. Quando as 
quantidades supridas pelo solo são insuficientes 
para a adequada nutrição das plantas, pode-se 
utilizar a fertilização. Os fertilizantes potássicos 
mais utilizados na agricultura são o cloreto de 
potássio (KCL) e o sulfato de potássio (K2SO4), 
comercializados em sacas de 50 quilogramas. 
Sobre estes adubos, responda: 
 

a. Quantos mols de KCL e de K2SO4 existem em 
uma saca de fertilizante de 50 kg? 

b. Quantos quilogramas de potássio (K) existem 
em uma saca de fertilizante de KCL e de 
K2SO4? 

 

Dados:  
Massas atômicas: K = 39,1 u; Cl = 35,5 u; S = 32,1 u;  
O = 16,0 u. 

 
 

Biologia                                              (2 questões) 

 
5. Em relação aos tecidos meristemáticos, 
responda: 
 

a. Quais são as funções principais dos tecidos 
meristemáticos?  

b. Onde está localizado cada um deles? 
 

 
6. Em relação à polinização e aos seus agentes, 
responda: 
 

a. Como ocorre a polinização das plantas 
angiospermas?  

b. Considerando a figura abaixo, a qual Filo e à 
qual Classe pertence este agente 
polinizador? 

c. Qual a estrutura anatômica responsável pela 
excreção dos metabólitos neste grupo 
animal? 

 
Fonte: The Insect, PJ. Gullan e OS. Cranston 2005. 
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