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Os textos a seguir se referem às questões 1 e 2. 
 
O texto 1 integra a base de dados da Produção Científica 
e Intelectual da Unicamp, e o texto 2 foi publicado no 
Jornal da Unicamp.  
 
TEXTO 1 
“Dentro do contexto do suprimento de energia elétrica em 
comunidades indígenas no Brasil, este trabalho apresenta o 
perfil da demanda de energia elétrica dos Kalapalo, residentes 
na aldeia Aiha, na Terra indígena do Xingu. Uma metodologia 
específica foi aplicada, precedida de pesquisa sobre os 
recursos promissores para o suprimento energético 
sustentável para a aldeia, levando-se em conta os aspectos 
sociais, culturais, técnicos, econômicos e ambientais. A 
análise deste conjunto de características, amparada por uma 
perspectiva antropológica conectada às transformações 
socioculturais provenientes da chegada de novas tecnologias 
nesta comunidade, foi fundamental para a sua interpretação e 
seu entendimento. A partir deste momento, viabilizou-se um 
projeto-piloto fotovoltaico para energizar a Escola Estadual 
Indígena Central Aiha, um espaço comunitário importante na 
aldeia. A questão central do presente trabalho foi avaliar as 
contribuições que a energia fotovoltaica trouxe diante das 
ações educativas na aldeia. Para isso, os próprios professores 
indígenas participaram da definição do conteúdo a ser aferido, 
possibilitando que a metodologia usada para este fim, com 
tratamento estatístico adequado, pudesse priorizar as 
percepções e expectativas deles, dos alunos e da 
comunidade. A chegada da energia elétrica permitiu aos 
estudantes indígenas associar as atividades escolares com a 
pesca e a agricultura, conservar a merenda, melhorar o 
conforto térmico e dispor de recursos audiovisuais tanto para a 
sala de aula, quanto para comunidade.” 
 
TEXTO 2 
A energia elétrica está presente há décadas em nossas vidas 
e seu uso já se tornou tão comum que nem nos damos conta 
do que deixaríamos de fazer sem ela. Mas, para os 
frequentadores da Escola Estadual Indígena Central Aiha, no 
Território Indígena do Xingu, essa realidade só se tornou 
possível graças aos esforços de Genebaldo Figueiredo Neto, 
doutorando da Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri). 
Em seu trabalho acadêmico, o cientista uniu a pesquisa 
desenvolvida na Unicamp à paixão pelas culturas indígenas, 
para instalar um sistema de energia solar na escola onde 
estudam cerca de 120 crianças, adolescentes e adultos da 
aldeia Aiha, do povo Kalapalo. 
Com a eletricidade disponível, uma turma noturna foi aberta. 
Os indígenas também passaram a contar com recursos 
audiovisuais durante as aulas e com sessões de cinema, além 
de poderem conservar a merenda escolar em um freezer. 
“Antes da nossa intervenção, os alunos só tinham aulas 
durante o dia e precisavam pescar diariamente para garantir a 
merenda, pois os alimentos não podiam ser guardados”, conta 
Neto, que é engenheiro mecânico e fez mestrado em 
conversão de energia. 
A aldeia conta com 23 casas – de madeira e sapé –, uma 
unidade básica de saúde e a escola. A opção de escolher a 
instituição de ensino como prioridade para instalar o sistema 
elétrico tem uma explicação: é o local comunitário mais 
frequentado pelos moradores. Ademais, metade dos 
habitantes da aldeia estuda. 
“A presença de energia elétrica nos ajudou muito. Quando 
precisávamos imprimir algum documento, por exemplo, 
tínhamos que ir até a cidade mais próxima e, entre ida e volta, 
eram aproximadamente três dias”, conta Ugise Kalapalo, 
diretor da escola. O professor indígena diz, ainda, que, com o 
uso da televisão em sala de aula, o processo de aprendizado 
atrai os estudantes, tornando-o muito mais eficaz. “Eles 
absorvem mais facilmente o conteúdo quando mostramos 
vídeos. O trabalho do professor foi muito facilitado”, completa. 

A escola conta hoje com seis educadores indígenas e outros 
dois não indígenas. 
Foram instaladas, em uma estrutura metálica, três placas 
fotovoltaicas, ferramentas capazes de transformar a energia 
do sol em eletricidade. Além delas, compõem o sistema um 
quadro elétrico que abriga quatro baterias, disjuntores, dois 
controladores de carga, dois inversores, dois dispositivos de 
proteção contra surtos elétricos (DPS), que protegem os 
equipamentos de queima por raios, e dois medidores de 
energia. Todos os elementos do quadro contam com um par 
reserva.  
 
(Adaptado de Henrique Fontes, “Pesquisa da Unicamp gera energia 
elétrica para indígenas no Xingu”. Jornal da Unicamp, 18/10/2017.)  
 
 
QUESTÃO 1 
 
Do ponto de vista da interlocução, podemos afirmar que: 
 
a) os dois textos apresentam a síntese de uma mesma 

pesquisa de doutorado, mas o texto 1 organiza as 
informações de forma mais simples do que o texto 2; 
logo, ele se destina a um público menos especializado 
do que o visado pelo texto 2.  

 
b) o texto 2 não pode ser considerado científico, porque 

inclui citações de indivíduos que não são cientistas; 
assim, sua argumentação não tem autoridade dentro 
de seu campo de conhecimento.  

 
c) o texto 1 é um resumo acadêmico, e o texto 2 é um 

artigo científico sobre o mesmo tema a que se refere o 
resumo. Assim, os dois têm como objetivo principal 
comum a comunicação entre pares dentro de sua área 
específica de conhecimento. 

 
d) o texto 1 sintetiza aspectos estruturais de uma 

pesquisa de doutorado, dirigindo-se mais diretamente 
a leitores especializados, dentro de sua área de 
conhecimento científico, enquanto o texto 2 se destina 
a um público mais amplo, tendo um caráter de 
divulgação científica.  

 
 
QUESTÃO 2 
 
Com base nos dois textos, é possível inferir que 
 
a) a metodologia utilizada na pesquisa de doutorado, a 

que ambos os textos se referem, foi desenvolvida a 
partir de uma base  interdisciplinar.  

 
b) o estudo concluiu que a energia fotovoltaica deve ser 

utilizada em todas as escolas indígenas e rurais 
brasileiras como meio de melhorar a qualidade da 
educação pública. 

 
c) a hipótese da pesquisa foi a de que o impacto dos 

recursos tecnológicos no processo educacional da 
escola indígena seria similar ao que se observa em 
outros contextos escolares. 

 
d) o pesquisador desenvolveu um protótipo de um 

sistema de energia solar e, posteriormente, saiu em 
busca de uma comunidade onde pudesse implantá-lo. 
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O texto a seguir se refere às questões 3 e 4.  
 
 
Leia o excerto abaixo, retirado de um artigo acadêmico da 
área dos estudos da linguagem.  
 

“A escrita (...) acaba sendo um dos filtros mais fortes na 
instituição acadêmica, dado o seu valor social e o uso que 
dela é feito nas relações hierárquicas entre estudantes e 
professores, entre pesquisadores e seus avaliadores. 
Pensar o ensino de escrita acadêmica só faz sentido se a 
escrita for compreendida desse modo e não como uma 
habilidade transparente e simplificada que pode ser 
ensinada de forma desvinculada do seu valor social no 
mundo acadêmico. Já se publicou bastante mostrando a 
falência de um ensino de escrita acadêmica voltado às 
habilidades linguísticas. Em seu artigo Student writing as 
‘academic literacies’, Lillis (2003) critica as abordagens – 
que podem ser chamadas de tradicionais – do ensino de 
escrita acadêmica por terem uma perspectiva monológica, 
calcada no modelo autônomo de letramento, que tem, 
como uma de suas características, a perspectiva deficitária 
da escrita dos alunos. Por outro lado, embora reconheça 
que a perspectiva do modelo dos letramentos acadêmicos 
pode contribuir para a construção de alternativas a essa 
abordagem monológica, critica a falta de propostas.  
Uma abordagem de ensino de escrita baseada no modelo 
dos letramentos acadêmicos enfatiza o caráter socialmente 
situado e a natureza ideológica da escrita acadêmica. Para 
construir sua proposta, Lillis (2003) parte dessa perspectiva 
e baseia-se na concepção dialógica de Bakhtin, 
explicitando como entende essa concepção: além de ver o 
diálogo como central para a descrição da natureza da 
linguagem humana, também o vê como uma idealização de 
como a comunicação humana pode ser. Consequente-
mente, para Lillis, há dois níveis de diálogo na concepção 
de Bakhtin: o diálogo que é inerente a toda comunicação 
humana e o diálogo como um ideal a ser trabalhado, contra 
o monologismo. Lillis se baseia em alguns conceitos de 
Bakhtin para fazer essa distinção e justificar esse segundo 
nível (...). Esse segundo nível de diálogo, então, contrasta 
com a concepção de monólogo que está presente na 
maioria das práticas de escrita de estudantes na 
academia.”  
 
(Raquel Salek Fiad, Pesquisa e ensino de escrita: letramento acadêmico e 
etnografia. Revista do GEL, v. 14, n. 3, p. 86-99, 2017.) 
 
 
QUESTÃO 3 
 
O excerto 
 
a) assinala o processo de falência das habilidades 

linguísticas na produção textual acadêmica 
contemporânea. 

 
b) contrapõe os pontos de vista de Lillis e Bakhtin sobre o 

ensino da escrita acadêmica, para, ao fim, ressaltar 
convergências entre as duas abordagens. 

 
c) resenha o texto de Lillis no qual essa autora contrasta 

duas maneiras de compreender a escrita acadêmica e 
o seu ensino.  

 
d) apresenta a refutação da tese dos dois autores citados, 

Lillis e Bakhtin, a respeito do sentido social dos 
letramentos acadêmicos.  

 
 

QUESTÃO 4 
 
Segundo o texto, a escrita “acaba sendo um dos filtros 
mais fortes na instituição acadêmica”, porque 
 
a) aquela praticada nas universidades é marcada pela 

abordagem dialógica, o que permite medir a 
capacidade de alunos e pesquisadores em construir 
textos mais objetivos. 

 
b) de modo geral, baseia suas práticas em uma 

concepção monológica, que tem como principais 
parâmetros as noções de deficit e mérito, e 
desconsidera a diversidade das experiências situadas.  

 
c) valoriza as práticas situadas em detrimento de uma 

abordagem universal mais transparente e simplificada, 
permitindo que o valor social da escrita acadêmica se 
sobreponha ao real desenvolvimento da capacidade de 
produção textual. 

 
d) as práticas de escrita dentro das universidades tendem 

a não valorizar as habilidades linguísticas de 
estudantes e pesquisadores.  

 
O texto a seguir se refere às questões 5 e 6. 
 
Leia, a seguir, parte da apresentação de um suplemento 
temático de uma revista científica da área de Saúde 
Pública.  
 
“O Brasil é um dos países em mais rápido processo de 
envelhecimento ao redor do mundo. Por se tratar da quinta 
maior população global, o envelhecimento da população 
brasileira tem repercussões que transcendem as fronteiras 
do nosso país. Essa mudança demográfica traz 
oportunidades e desafios ainda não inteiramente 
compreendidos. A promoção do envelhecimento ativo e a 
construção de sistemas de proteção social que garantam a 
segurança econômica e a atenção à saúde nas idades 
mais velhas são elementos cruciais. 
Estudos longitudinais de grandes bases populacionais 
sobre o envelhecimento vêm sendo desenvolvidos em 
diferentes países das Américas, da Europa e da Ásia. 
Essas pesquisas, genericamente denominadas Health and 
Retirement Family of Studies, contemplam os 
determinantes sociais e biológicos do envelhecimento e as 
consequências dessa mudança demográfica para o 
indivíduo e a sociedade. Embora esses estudos sejam 
independentes, atendendo às demandas e particularidades 
de cada país, eles buscam adotar uma metodologia 
comum para permitir comparações internacionais. O 
Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros 
(ELSI-Brasil), conduzido em amostra nacional 
representativa da população com 50 anos ou mais, é parte 
desse esforço internacional. (...) Os artigos apresentados 
neste suplemento da Revista de Saúde Pública são frutos 
dessa colaboração proveitosa. 
A seleção dos temas foi baseada no marco teórico da 
Organização Mundial da Saúde para a promoção do 
envelhecimento ativo, que compreende três pilares: 
participação, saúde e segurança. (...) A seguridade social 
foi contemplada em diferentes artigos que compõem este 
suplemento. A saúde perpassou todos os temas. Os 
resultados mostram importantes desigualdades sociais na 
maioria dos temas contemplados, com pior situação entre 
as pessoas mais pobres ou com nível de escolaridade mais 
baixo. Essas desigualdades são observadas na prática 
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regular da atividade física, na saúde oral, na limitação para 
realizar atividades básicas da vida diária, na fragilidade, no 
controle adequado da hipertensão arterial, na subutilização 
de medicamentos por motivos financeiros, na atenção à 
saúde e na capacidade para o trabalho. (...) Alguns 
indicadores de uso e qualidade de serviços de saúde são 
melhores entre aqueles cobertos pela saúde suplementar, 
que apresentam melhores condições socioeconômicas. O 
acesso à atenção primária é alto para padrões 
internacionais, mas muitas hospitalizações poderiam ser 
evitadas por ações mais efetivas nesse nível de atenção. 
São observadas diferenças no desempenho da atenção 
primária entre usuários do SUS, com melhor performance 
da Estratégia Saúde da Família em comparação às 
unidades básicas tradicionais. A incapacidade para o 
trabalho e o recebimento de aposentadorias ou pensões 
apresentam associações com piores condições de saúde.” 
 
(Maria Fernanda Lima-Costa, Envelhecimento e saúde coletiva: Estudo 
Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros (ELSI-Brasil). Revista de Saúde 
Pública, São Paulo, v. 52, supl. 2, 2. Sem. 2018.) 
 
 
QUESTÃO 5 
 
Para apresentar o suplemento temático de um periódico, o 
texto estabelece relações entre os artigos que compõem a 
publicação. Neste sentido, 
 

a) compara dados nacionais e internacionais obtidos nos 
estudos longitudinais desenvolvidos sob a 
denominação geral de Health and Retirement Family of 
Studies.  

 
b) sintetiza os pontos de convergência entre os diferentes 

resultados apresentados nos artigos que compõem o 
suplemento temático da revista acadêmica. 

 
c) condensa as principais hipóteses sobre o 

envelhecimento da população levantadas no estudo 
internacional Health and Retirement Family of Studies.  

 
d) contrapõe as diferentes concepções e abordagens 

metodológicas sobre o envelhecimento apresentadas 
nos artigos que fazem parte do suplemento temático.  

 
 
QUESTÃO 6 
 
De acordo com o texto, a seleção dos temas cobertos no 
suplemento foi definida com base no marco teórico da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) para a promoção do 
envelhecimento ativo. Como os três pilares do marco da 
OMS apareceram no conjunto dos trabalhos publicados no 
suplemento? 
 
a) Por se tratar de uma publicação da área de Saúde 

Pública, o pilar da saúde prevaleceu no processo de 
seleção dos temas, e as questões sobre participação e 
segurança não foram incluídas no suplemento 
temático.  

 
b) Os três pilares do marco da OMS foram contemplados 

no suplemento, mas o eixo da demografia foi o mais 
importante, pois a população brasileira está em rápido 
processo de envelhecimento, gerando muitos desafios 
quanto à seguridade social. 

 
 
 

c) Uma parte dos artigos do suplemento tratou de temas 
relacionados à saúde, enquanto outro bloco de textos 
contemplou interesses temáticos diversos, como o 
sistema de aposentadorias e as desigualdades 
econômicas entre a população idosa brasileira.  

 
d) A saúde atravessou todos os temas contemplados no 

conjunto de artigos que compõe o suplemento, em 
articulação com aspectos diversos, relativos ao nível 
de participação e ao tipo de seguridade social. 

 
 
QUESTÃO 7 
 
University of Portsmouth> Study > International students > 
Your country > Brazil 

Entry requirements for students from Brazil 

If you take the Bachillerato (secondary school certificates), 
you'll usually need to do a foundation year before doing an 
undergraduate course such as a Bachelor's degree. In case 
you've completed the Certificado de Ensino Médio plus one 
year at a recognised university in Brazil, we'll consider you 
for admission onto an undergraduate course such as a 
Bachelor's degree. You must have studied relevant 
subjects and achieved strong grades. 
 
(Adaptado de https://www.port.ac.uk/study/international-students/your-country 
/brazil.) 

 
O texto "Entry requirements for students from Brazil" 
estipula as condições acadêmicas necessárias para 
brasileiros poderem matricular-se em uma universidade 
britânica. Assinale a alternativa que traz três das condições 
necessárias para um estudante brasileiro obter uma vaga 
em um curso de graduação (bacharelado) nessa 
universidade. 
 
a) Certificado de Ensino Médio, notas médias no histórico 

escolar e boa fundamentação teórica em matérias 
relevantes. 

 
b) Boas notas no histórico escolar, certificado de Ensino 

Médio e um ano de graduação cursado em uma 
universidade do Brasil. 

 
c) Disciplinas relevantes no plano de estudos, um ano de 

escola preparatória e boas notas no histórico escolar. 
 
d) Bacharelado em uma universidade reconhecida do 

Brasil, boas notas no histórico escolar e certificado de 
Ensino Médio.  

 
 
O texto a seguir refere-se às questões 8 e 9. 
 
Which Side of the Global Warming Debate Has 
Been Right? 
Posted on by dana1981 
 
Dr. James Hansen of NASA's Goddard Institute for Space 
Studies (GISS) and Dr. Richard Lindzen of the Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) have been researching climate 
science since the field of climatology really began to develop in 
the early 1970s.  Over the past four decades, Dr. Hansen, who 
is now widely considered one of the foremost climate scientists 
in the world, has grown increasingly concerned about the 
threat posed by man-made global warming and climate 
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change.  Dr. Lindzen, on the other hand, has consistently been 
skeptical that human-caused global warming is anything to 
worry about.  Although he does not currently dispute that our 
gas emissions have caused a measurable amount of warming, 
Dr. Lindzen believes the climate is not very sensitive to the 
changes in gas emissions caused by humans.   
With policymakers and the public receiving such diametrically 
opposed messages from these two prominent scientists, it's 
understandable that many people simply don't know what to 
believe.  One way to compare the credibility of the two sides is 
to look back at the history of their research, comments, and 
predictions, and see how accurate they've turned out to be: 
 

 
As you can see, Dr. Hansen's projection closely matched the 
observed global warming over the past two decades, whereas 
our projections reconstructed from Dr. Lindzen's comments 
have increasingly diverged from reality, showing far less global 
warming than has been observed. 
 
(Adaptado de Skeptical Science Blog. https://skepticalscience.com/hansen-vs-
lindzen-msm.html.) 
 
 
 
QUESTÃO 8 
 
Tendo em vista o texto anterior, é correto afirmar que 
 
a) Hansen e Lindzen, apesar de estudarem a questão do 

Aquecimento Global há mais de 40 anos, não são 
reconhecidos pelos maiores cientistas climáticos do 
mundo. 

 
b) Hansen e Lindzen, mesmo trabalhando em diferentes 

instituições, demonstram preocupação cada vez maior 
com a ameaça representada pelo Aquecimento Global 
causado pelo homem e pela mudança climática. 

 
c) Lindzen, diferentemente do que acredita Hansen, não 

reconhece que as emissões de gases de efeito estufa 
tenham causado alterações na temperatura, embora 
acredite que o Aquecimento Global seja algo 
preocupante. 

 
d) Lindzen concorda com Hansen quanto à existência de 

um aumento mensurável de aquecimento causado pela 
ação humana, mas discorda quanto à relevância dessa 
quantidade de aquecimento para as mudanças 
climáticas.  

 
 
 
 
 

QUESTÃO 9 
 
O gráfico "Hansen vs Lindzen" inserido no texto " Which 
Side of the Global Warming Debate Has Been Right?" 
favorece a posição de Hansen porque  
 
a) indica que as previsões para as anomalias de 

temperatura global feitas por Lindzen vêm se 
mostrando cada vez mais distantes das anomalias 
efetivamente observadas. 

 
b) mostra que, na década de 1960, Hansen previu 

anomalias de temperatura tão precisamente quanto 
Lindzen.  

 
c) prova que não há diferença entre as observações de 

Hansen e as de Lindzen quanto ao máximo de 
variação a cada década. 

 
d) ilustra a diferença entre as previsões que consideram 

(Hansen) e as que não consideram (Lindzen) a parcela 
de aquecimento causado pela ação humana. 

 
 
QUESTÃO 10 
 
Abstract 
 
This study is based on a review of how previous studies 
have defined and operationalized the term “fake news.” An 
examination of 34 academic articles that used the term 
“fake news” between 2003 and 2017 resulted in a typology 
of fake news: news satire, news parody, fabrication, 
manipulation, advertising, and propaganda. These 
definitions are based on two dimensions: levels of facticity 
and deception. Such a typology is offered to clarify what we 
mean by fake news and to guide future studies. 
 
(Adaptado de E. C. Tandoc, Z. W. Lim e R. Ling, Defining “Fake News”: A 
typology of scholarly definitions. Digital Journalism, v. 6, n. 2, p. 137–153, fev. 
2018.) 
 
O texto acima, por sua forma e conteúdo, pode ser 
reconhecido como 
 
a) parte de um texto acadêmico cujo objetivo é 

estabelecer oficialmente uma definição única e 
abrangente de fake news. 

 
b) um texto jornalístico cujo objetivo é trazer exemplos de 

fake news encontrados em 34 textos acadêmicos 
recentes. 

 
c) um resumo de um artigo científico cujo objetivo é fazer 

um levantamento dos diferentes tipos de fake news já 
estudados. 

 
d) a introdução de um texto escolar cujo objetivo é 

ensinar aos estudantes como reconhecer diferentes 
tipos de fake news. 

 
 
 
 
 
 
 

Hansen 

Lindzen 

Observed 
Temperature 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
 
No sistema S.I., as unidades de pressão, a quantidade de 
matéria e a viscosidade são, respectivamente, 
 
a) Pa, kmol, kg/(m.s). 

 
b) Pa, mol, Pa.s. 

 
c) atm, mol, cP. 

 
d) atm, kmol, cP. 
 
 
QUESTÃO 12 
 
A diferença entre o álcool adicionado à gasolina e o álcool 
puro usado como combustível diz respeito ao 
 
a) teor de água. 

 
b) teor de enxofre. 

 
c) bsw (bottom sediment and water). 

 
d) teor de sólidos. 
 
 
QUESTÃO 13 
 
Assinale a alternativa que indica corretamente a ordem 
crescente de ponto de ebulição. 
 
a) GLP, querosene, gasóleo. 

 
b) Nafta, GLP, querosene. 

 
c) GLP, nafta, gasóleo. 

 
d) Nafta, querosene, GLP. 
 
 
QUESTÃO 14 
 
Identifique a característica que não faz parte de um reator 
batch. 
 
a) Alta vazão. 

 
b) Alta pressão.  

 
c) Alta temperatura. 

 
d) Tempo morto. 
 
 
QUESTÃO 15 
 
A viscosidade cinemática é definida por 
 
a) µ/cp. 
 
b) µ/ρ. 
 

c) ρ/µ. 
 
d) ν/ρ. 

 
 
QUESTÃO 16 
 
O parâmetro envolvido no aquecimento de uma moeda 
numa estufa é a difusividade térmica (α), que é definida por 

 
a) h/cp. 

 
b) k/cp. 

 
c) k/(ρcp). 

 
d) h/(ρcp). 
 
 
QUESTÃO 17 
 
Para a produção de fermento biológico, realiza-se o cultivo 
da levedura Saccharomyces cerevisiae (que será o próprio 
fermento). Uma fábrica de fermento biológico multiplica 
leveduras, que serão posteriormente separadas da fase 
aquosa, secas e embaladas para a comercialização. O 
processo produtivo é estabelecido de forma a criar 
condições para que a levedura se multiplique. Para isso, é 
necessário o fornecimento de nutrientes. Um nutriente 
importante é a glicose, mas ao mesmo tempo, uma 
elevada concentração desse nutriente causa inibição do 
crescimento da levedura, inviabilizando o processo. Para 
superar essa limitação, engenheiros de processo definiram 
a estratégia descrita a seguir. 
 
Em um reator do tipo tanque agitado, adiciona-se o meio 
de cultura com todos os nutrientes (mantendo-se a glicose 
em baixa concentração). A levedura é então adicionada 
(inoculada) no reator. Para garantir a concentração de 
glicose baixa dentro do biorreator e evitar a inibição do 
crescimento, um meio de cultura que contém glicose é 
adicionado durante o processo para garantir que a 
concentração de glicose seja baixa e permitir a 
multiplicação da levedura. Durante o período de adição da 
glicose, o biorreator é mantido em temperatura constante. 
Depois que a concentração de levedura alcançar o valor 
especificado de projeto, o biorreator é descarregado para 
que as etapas finais de processo ocorram. 
 
Identifique o tipo de processo descrito acima. 
 
a) Contínuo. 

 
b) Batelada. 

 
c) Semi-contínuo. 

 
d) Semi-batelada. 
 
 

QUESTÃO 18 
 
Não se espera que, na sala em que se realiza esta prova, o 
oxigênio se dirija para o teto. Esse fato e muitos outros 
contribuíram para a elaboração de um dos princípios da 
termodinâmica. Qual é esse princípio? 
 

a) Zero. 
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b) Primeiro. 
 

c) Segundo. 
 

d) Terceiro. 
 

 
QUESTÃO 19 
 
Um determinado reator que opera em processo contínuo 
em uma linha produtiva foi desligado para procedimentos 
de manutenção e limpeza. Em seguida, o reator foi 
reiniciado. Para isso, as alimentações (entradas) de 
reagentes foram iniciadas. Quando o reator alcançou seu 
volume, iniciou-se o monitoramento da concentração do 
produto ao longo do tempo. O gráfico abaixo apresenta o 
perfil de concentração desse produto ao longo do tempo. 
 

0 2 4 6 8 10 12

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Co
nc

en
tra

çã
o 

de
 P

ro
du

to
 (k

gm
ol

/m
3 )

Tempo (h)
 
Se o reator opera em processo contínuo, em que faixa de 
tempo o processo está em regime transiente? 
 
a) 0-5 horas.  

 
b) 0-8 horas. 

 
c) 5-11 horas. 

 
d) 8-11 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 
 
O fluxograma a seguir ilustra o processo de oxidação da 
amônia, que se encontra em fase líquida na alimentação. 
Para oxidar a amônia, utiliza-se ar seco. Alguns 
equipamentos e operações se encontram destacados. 
 
 

 
 

(Adaptado de: SOLEN, 2001) 
 
 
 
 
Os equipamentos e as operações destacados são: 
 
a) A – vaporizador; B – compressor; C – condensador;    

D – mistura. 
 

b) A – resfriador; B – compressor; C – aquecedor;           
D – mistura. 

 
c) A – vaporizador; B – compressor; C – aquecedor;       

D – mistura. 
 
d) A – condensador; B – turbina; C – condensador;         

D – mistura. 
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