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PROVA DE INGRESSO - IFSC (2º semestre de 2010) 
 

PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA 
 

ÁREA: FÍSICA APLICADA 
 

SUB-ÁREA: FÍSICA BIOMOLECULAR 
 

27 de abril de 2010 
 

 
Número de Inscrição (anote este número em TODAS as folhas da prova):____________ 

 

  

Instruções: A prova contém 15 questões de múltipla escolha (peso 5) e 5 questões discursivas (peso 

5) e que abrangem os conteúdos de Biologia/Bioquímica e Física descritos no edital do presente 

processo seletivo. 

 

 

 

As questões de múltipla escolha devem ser respondidas no gabarito abaixo. 
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Questões de Múltipla Escolha 
 

 

1. Indique qual opção representa uma característica em relação a polaridade das cadeias laterais que 

não é apresentada por nenhum aminoácido em condições fisiológicas:  

(a) apolar  

(b) zwiteriônico 

(c) positivamente carregado 

(d) negativamente carregado 

(e) polar não-carregado 

 

 

2. Indique quais das estruturas de uma célula não ocorre síntese de proteínas: 

(a) Núcleo 

(b) Mitocôndria 

(c) Cloroplasto 

(d) Reticulo Endoplasmático Rugoso 

(e) Em nenhuma das estruturas acima ocorre a síntese de proteínas 

 

 

3. Qual das seguintes substâncias não é um polissacarídeo: 

(a) Amido 

(b) Glicogênio 

(c) Glicerol 

(d) Quitina 

(e) Celulose 

 

 

4. Qual das sentenças abaixo melhor descreve o efeito hipercrômico do DNA: 

(a) Absorção de radiação UV em maior comprimento de onda quando o DNA é desnaturado 

(b) Absorção de radiação UV em menor comprimento de onda quando o DNA é hidrolisado 

(c) Absorção de radiação UV em maiores comprimento de onda quando o DNA é anelado 

(d) Aumento da absorbância em 260 nM quando do DNA é anelado 

(e) Aumento da absorbância em 260 nM quando do DNA é desnaturado 

 

 

5. A lisozima atua sobre a parede celular bacteriana através do seguinte mecanismo: 

(a) Hidrólise da ligação glicosídica β (1�4) entre N-acetilglicosamina e Acido N-acetil murâmico  

(b) Previne síntese de ligação cruzada entre peptideoglicanos 

(c) Impede o transporte do peptideoglicano através dos lipídios de membrana  

(d) Hidrolisa a penicilina, que atuaria no peptideoglicano da parede celular 

(e) Hidrolise da ligação glicosídica β (1�4) entre dois monômeros de N-acetilglicosamina 

 

 

6. Triacilgliceróis e Glicerofosfolipídeos possuem, respectivamente, quantas cadeias de acido graxo 

por molécula: 

(a) 4; 1 

(b) 4; 2 

(c) 3; 1 

(d) 3; 2 

(e) 3; 3 



3 

7. Quais aminoácidos contribuem para a absorção da radiação ultravioleta a 280 nm verificada em 

diversas proteínas: 

(a) treonina, prolina 

(b) triptofano, treonina  

(c) tirosina e triptofano 

(d) alanina e prolina 

(e) Glutamato e Histidina 

 

 

8. Um bloco de massa m desce um plano inclinado a uma velocidade constante e está inicialmente a 

uma altura h acima do chão (v. figura abaixo). O coeficiente de atrito cinético entre a massa e o plano 

é µ. Se a massa continua a descer o plano a uma velocidade constante, quanta energia terá sido 

dissipada por atrito quando o bloco atingir a parte inferior do plano? 

 
(a) mgh/µ 

(b) mgh 

(c) µmgh/senθ 

(d) mgh senθ 

(e) 0 

 

 

9. Uma partícula de massa m está em movimento oscilatório harmônico com período T0. Uma força f 

proporcional à velocidade v da partícula (f = − bv, onde b é uma constante) é ligada sobre a partícula. 

Se a partícula continua a oscilar, o período com a força f ligada será: 

(a) maior do que T0 

(b) menor do que T0 

(c) independente de b 

(d) dependerá linearmente de b 

(e) constantemente variável 

 

 

10. O padrão de difração de uma fenda simples de largura d, iluminada por luz de comprimento de 

onda 400 nanometros, mostra que o ângulo entre o primeiro mínimo e o máximo central de difração 

é de 4 × 10
-3

 radianos. O valor de d é: 

(a) 1 × 10
-5

 m 

(b) 5 × 10
-5

 m 

(c) 1 × 10
-4

 m 

(d) 2 × 10
-4

 m 

(e) 1 × 10
-3

 m 

 

 

11. Os níveis de energia do átomo de hidrogênio são dados em termos de um número quântico 

principal n e uma constante positiva A pela expressão: 

(a) A (n + ½) 
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(b) A (1 − n
2
) 

(c) A (-1/4 + 1/n) 

(d) A n
2
 

(e) − (A/n
2
) 

 

 

12. Dois blocos de cobre idênticos e pesando 1 kg, um inicialmente à temperatura T1=0 
o
C e o outro 

inicialmente a T2=100 
o
C, são colocados dentro de um container perfeitamente isolante. Dentro do 

container, os blocos são então colocados em contato térmico e atingem uma temperatura final de 

equilíbrio Tf. A quantidade de calor trocada entre os dois blocos nesse processo foi de (o calor 

específico de cobre metálico é de 0,1 kcal/kg 
o
K): 

(a) 50 kcal 

(b) 25 kcal 

(c) 10 kcal 

(d) 5 kcal 

(e) 1 kcal 

 

 

13. Considere um potencial da forma mostrada na figura abaixo 

 

 
V(x)= 0, para x≤a 

V(x) = V0 , para a<x<b 

V(x) = 0 , para x≥b 

 

Qual das funções de onda abaixo é possível para uma partícula que incide sobre essa barreira de 

potencial vindo da esquerda e com energia E<V0: 

(a) 

 
 

(b) 
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(c) 

 
 

(d) 

 
 

(e) 

 
 

 

14. A solução da equação de Schrödinger para uma partícula presa em um poço de potencial infinito 

unidimensional é indexada por um número quântico n. Isto indica que no meio do poço, a densidade 

de probabilidade será zero: 

(a) apenas para o estado fundamental (n=1) 

(b) para estados com n par (n=2,4,...) 

(c) para estados com n ímpar (n=1,3,...) 

(d) para todos os estados 

(e) para todos os estados excetuando-se o estado fundamental 

 

 

15. Uma partícula de massa m que se move ao longo do eixo x tem energia potencial dada por: V(x) = 

a + bx
2
, onde a e b são constantes positivas. Sua velocidade inicial é v0 em x=0. Esta partícula 

executará um movimento harmônico simples com frequência determinada pelo valor: 

(a) apenas b 

(b) apenas a e b 

(c) apenas b e m 

(d) apenas b, a e m 

(e) b, a, m e v0 
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Questões Discursivas 
 

1. Explique os princípios de separação de dois métodos cromatográficos diferentes utilizados 

para a separação de proteínas. 

 

2. Explique quais são as características de mitocôndrias e cloroplastos que permitem levantar a 

hipótese que estas organelas evoluíram a partir de um ancestral procarioto de vida livre. 

 

3. A energia potencial de um corpo pode ser representada por U(x) = 8x
2
 − x

4
, onde U é 

expressa em Joules e x em metros. (a) Determine a força atuante sobre esse corpo. (b) Em 

que posições esse corpo estará em equilíbrio? (c) Quais dessas posições de equilíbrio são 

estáveis e quais são instáveis? 

 

4. Na recente erupção do vulcão de Eyjafjallajokull, na Islândia, verificou-se que um pedaço de 

pedra vulcânica porosa, com 2 kg, foi arremessado verticalmente para cima com uma 

velocidade inicial de 40 m/s. O pedaço de pedra percorreu uma distância de 50 m para cima 

antes de começar a cair. (a) Qual a energia cinética inicial da pedra? (b) Qual foi o aumento 

da energia térmica devido ao atrito com o ar durante o percurso de subida? (c) Se o aumento 

na energia térmica devido ao atrito do ar no caminho de descida é de 70% daquele do 

caminho de subida, qual é a velocidade da pedra quando ela volta a atingir o seu ponto de 

partida? 

 

5. Uma descrição do fenômeno de difração de raios-x em cristais pode ser conseguida 

utilizando-se a figura abaixo. Nela, vemos a reflexão de um feixe de raios-x por dois planos 

cristalinos paralelos separados por uma distância d. O feixe refletido pelo plano inferior viaja 

uma distância maior do que aquele refletido no plano superior e esta diferença de caminho 

leva à interferência entre os dois feixes. 

(a) Qual a diferença de caminho entre os dois feixes? 

(b) Qual a condição de interferência construtiva entre os dois feixes? Essa condição é 

conhecida como Lei de Bragg. 

(c) Raios-x de comprimento de onda 0,14 nm são refletidos por um cristal de NaCl e o 

máximo de primeira ordem ocorre em um ângulo de 14,4
o
. Qual a distância interplanar neste 

caso? 

 


