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CADERNO DE PROVA – TIPO 1 
ENGENHEIRO QUÍMICO  

 
Nome do candidato:  
Número do documento de identidade:  
Número de inscrição:  
 

Número de Controle:  
  

 
 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Ao receber este caderno, confira inicialmente seus dados pessoais transcritos acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas está completo. Este Caderno de Prova é composto de 60 (sessenta) questões. Se este 

estiver incompleto ou apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as providências cabíveis. 
1.3. Esta prova terá duração de quatro horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer do 

certame - e ao preenchimento da folha de respostas. 
1.4. O candidato somente poderá deixar efetivamente a sala de provas depois de decorrida 1h (uma hora), contada a partir 

do efetivo início destas. 
1.5. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. 
1.6. Só será permitido levar o Caderno de Prova, a partir dos últimos 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para a 

conclusão da prova. 
1.7. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio, exceto no próprio Caderno de Provas. 
1.8. Use caneta esferográfica azul ou preta, fabricada em material transparente, para preencher sua folha de respostas. 

 
2. CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS 

2.1. Verifique atentamente qual tipo de prova você recebeu (Prova Tipo 1 ou Prova Tipo 2) e confira se a sua folha 
de respostas corresponde ao mesmo tipo de prova recebida. Comunique imediatamente ao fiscal se houver 
divergência para que seja resolvido o problema. 

2.2. A folha de respostas não poderá ser substituída por erro do candidato. 
2.3. Assinale sua resposta de modo que fique bem visível, conforme exemplo a seguir: 
 

 
2.4. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas. 
2.5. Fatores que anulam uma questão: 

2.5.1. questão sem alternativa assinalada; 
2.5.2. questão com rasura; 
2.5.3. questão com mais de uma alternativa assinalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
I -  O gabarito oficial será divulgado no endereço eletrônico http://concursos.acep.org.br/concursoSAAE2013, a partir do segundo dia útil imediatamente 

após a realização das provas. 
II -  Informações relativas ao concurso, consultar o endereço eletrônico: http://concursos.acep.org.br/ concursoSAAE2013.  
 
 
 
 

 



 

 
 

PROVA  - LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Nós, os desordeiros 
É comum que, quando estamos falando mal do Brasil, nos refiramos na terceira pessoa tanto ao país quanto ao seu povo. 

Dizemos que o brasileiro tem tais ou quais defeitos graves, como se nós não fôssemos brasileiros iguais a quaisquer outros. Em 
relação aos políticos, agimos quase como se se tratasse de marcianos ou de uma espécie diferente da nossa, não de gente aqui 
nascida e criada, da mesma maneira que nós. Somos observadores e vítimas de fatos com cuja existência não temos nada a ver. 
Os corruptos são “eles”, os que sujam as cidades são “eles”, os funcionários relapsos são “eles” – nunca nós. Paralelamente, 
nos comprazemos em cultivar a noção de que o povo brasileiro é basicamente muito bom, de índole generosa, honesto, 
solidário, hospitaleiro, pacífico, cordial, alegre e assim por diante. Artigos, conferências e discursos que envolvam críticas 
negativas a alguma característica negativa dos brasileiros contêm sempre uma ressalva de praxe, a de que o povo não pode ser 
acusado de nada, o povo é bom. Com isso, esquecemos que não há povo geneticamente bom ou ruim e que o comportamento e 
os valores prevalentes em qualquer sociedade se originam em elementos culturais, entendidos estes em seu sentido mais lato.  

Há quem faça uso de estatísticas comparativas para mostrar que, em áreas como a segurança, por exemplo, algumas 
grandes cidades nossas apresentam índices de criminalidade comparáveis com cidades americanas do mesmo porte. Então não 
estaríamos tão mal assim. Mas não há como fazer uma comparação adequada. O número de infrações e de ocorrências policiais 
em cidades americanas é muito maior do que seria aqui, porque lá se recorre à polícia com muito mais frequência, 
relativamente. Aqui, tem gente que não dá queixa nem de carro furtado. Sem falar que as estatísticas geralmente não mostram 
assaltos organizados e sanguinários realizados desde São Paulo a cidadezinhas do interior do Nordeste, onde parece que está 
surgindo um cangaço modernizado, com os invasores intimidando a população, explodindo caixas de bancos, pilhando casas 
comerciais e invadindo fazendas. E existem ainda as vastas áreas onde não há polícia, ou a presença do estado é rarefeita e 
esporádica. No caso, as estatísticas, porque viciadas na origem, valem bem pouco.  

E não somente a violência e a insegurança são maiores entre nós do que geralmente se reconhece. Não está na moda falar 
em padrões morais e quem se arrisca a mencioná-los é desdenhosamente chamado de moralista. Mas não tem nada de 
moralista aquele que lembra que o homem é um ser moral. Sem senso moral, o homem é um bicho ou um psicopata. Claro, a 
nação não perdeu suas referências morais, mas o clima nessa área parece hoje cínico e complacente e não é raro que o apego a 
algum valor moral seja qualificado como coisa de otário. Recato e pudor parecem ter sumido e o exibicionismo, em mil formas 
contemporâneas, se manifesta em toda parte. Atos de civilidade, como devolver dinheiro achado, são manchete nos jornais.  

Não há órgão público que não seja alvo de acusações ou suspeitas de corrupção, nepotismo, tráfico de influência e outras 
práticas imorais ou criminosas. O engenho nacional desenvolveu sistemas eletrônicos avançados e organizou equipes de 
‘consultores’ para fraudar concursos e exames. Dia sim, dia não, noticiam-se desvios de verbas astronômicos, obras públicas 
caindo aos pedaços antes de serem concluídas e toda espécie de falcatrua. Neste instante mesmo, centenas ou milhares de 
policiais, pelo país afora, estão embolsando o “agrado” que lhes dão os motoristas para evitar uma multa. Também todos os 
dias, centenas de milhares de pessoas, ou até milhões, pagam meia-entrada com carteiras de estudante falsificadas. O “por 
fora” é rotineiramente cobrado, em serviços que ou deveriam ser gratuitos ou fáceis de obter. Vivemos imersos num mar de 
pequenas delinquências cotidianas que já não notamos, ou não achamos que fazem parte natural e inevitável da vida.  

O desprezo pela lei e pela moral, a não ser nos raros casos em que a sanção chega com prontidão e eficácia, é a regra entre 
nós. E essa situação é piorada pela existência das conhecidas leis que pegam, ou ainda, de leis meio disparatadas, que ninguém 
acredita que serão observadas com rigor. Por exemplo, há quem sustente que, se o sujeito for pegado por um fiscal do Ibama, 
matando um caititu no mato, é melhor matar o fiscal do que reconhecer o assassinato do caititu. Depois de matar o fiscal, o 
caçador foge do flagrante, apresenta-se depois à polícia, é réu primário com domicílio conhecido, responde o processo em 
liberdade e pega aí seus dois aninhos, talvez em regime semiaberto. Já a morte do caititu seria crime inafiançável, cana dura 
imediata e implacável.  

As estatísticas brasileiras de mortes e ferimentos em acidentes de trânsito são um escândalo, qualquer que seja o critério 
usado para avaliá-las. Todo trânsito brasileiro é um escândalo, nas cidades e nas estradas. Quem passa algum tempo fora do 
Brasil tem que reavivar seus reflexos, para atravessar ruas. Os motoristas brasileiros se comportam como se o fato de um 
pedestre atravessar com o sinal fechado para ele lhes desse o direito de atropelá-lo. Todos os pedestres passam de vez em 
quando pela experiência de atravessar a rua bem antes da passagem de um carro e ver o motorista acelerar na sua direção, 
como se mirasse nele. Nas estradas, as manobras arriscadas, como ultrapassagens em pontos onde há sinalização proibindo-as, 
são rotineiras, assim como o uso do acostamento como pista e a violação contumaz dos limites de velocidade. E as pesquisas 
revelam também que a maior parte dos acidentes é resultado de imprudência e má conduta ao volante, desprezo pelas leis e 
normas técnicas.  
Decifrar as causas desse comportamento equivale, de certa forma, a decifrar o Brasil, tarefa jamais completada por ninguém. 
As causas são múltiplas, controvertidas e complicadas, o que torna muito difícil até mesmo identificá-las corretamente. Por 
esta razão, assim como fazem os médicos, quando não conseguem um diagnóstico preciso ou não conhecem com exatidão a 
causa de uma doença, o tratamento sintomático é o único caminho. Não sabemos bem porque somos desordeiros, mas sabemos 
que somos. E estamos condenados a continuar sendo, enquanto não levarmos a sério o desrespeito à lei e mantivermos uma 
relação afetiva com a malandragem, a esperteza marota e a frouxidão de princípios. 

João Ubaldo Ribeiro – Revista Veja, 07 de agosto de 2013. 
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01. O texto de João Ubaldo Ribeiro classifica-se como um artigo de opinião. Assinale a alternativa que caracteriza 

CORRETAMENTE este tipo de texto. 
A) É um texto eminentemente argumentativo, cujo objetivo é divertir o leitor, com passagens poéticas e irônicas. 
B) Caracteriza-se como um texto argumentativo e reflexivo, que expressa a opinião do autor sobre temas da atualidade. 
C) Por ser um texto argumentativo, confunde-se, necessariamente, com o editorial, porque sempre expressa a opinião do jornal 

ou revista que o veicula. 
D) Apesar de ser um texto argumentativo, não se confunde com o editorial, mas sempre expressa a opinião do jornal ou revista 

que o veicula. 
 
02. Assinale a alternativa que expressa uma interpretação autorizada pelo texto. 
A) No primeiro parágrafo, o autor critica a forma como nos referimos ao Brasil e ao povo brasileiro, e argumenta que nosso 

povo é geneticamente bom. 
B) O artigo prioriza uma análise crítica do comportamentos dos políticos, cujos defeitos influenciam o comportamentos do 

povo brasileiro. 
C) No texto, o autor analisa, criticamente, as razões pelas quais as estatísticas sobre violência e a insegurança no Brasil devem 

ser levadas a sério. 
D) O artigo argumenta que é difícil identificar, corretamente, as causas do comportamento desordeiro do brasileiro, mas 

aponta um caminho para decifrá-las. 
 

03. Assinale a alternativa em que há uma afirmativa fundada nas opiniões defendidas no texto. 
A) O brasileiro é um povo geneticamente bom, tal como já afirmava o historiador Sergio Buarque de Hollanda, ao dizer que “o 

brasileiro é um povo cordial.” 
B) Na área de segurança, as estatísticas comparativas confirmam que o Brasil não está tão mal como se apregoa. 
C) Em termos de referências morais, observa-se, no Brasil, um clima que parece cínico e complacente com a frouxidão de 

princípios. 
D) As causas do comportamento desordeiro do brasileiro são simples e precisamente identificadas pelos estudiosos, de modo 

que é possível tratá-las. 
 
04. Considerando as palavras que melhor expressem o sentido do texto, marque a segunda coluna de acordo com a primeira e 

assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
(1) Comprazemos (l. 06)                    (   ) Dispersa 
(2) Esporádica (l. 19)                         (   ) Fraude 
(3) Falcatrua (l. 29)                            (   ) Ladina 
(4) Marota (l. 55)                               (   ) Deleitamos 
 

A) 2, 3, 4, 1. 
B) 3, 1, 4, 2. 
C) 2, 4, 1, 3. 
D) 4, 1, 2, 3. 
 
05. Assinale a alternativa CORRETA, quanto à justificativa para o uso da vírgula no trecho: “É comum que, quando estamos 

falando mal do Brasil, nos refiramos na terceira pessoa tanto ao país quanto ao seu povo.” (l. 01). 
A) Usa-se a vírgula para isolar orações subordinadas adjetivas restritivas. 
B) Usa-se a vírgula para separar orações subordinadas adverbiais, principalmente quando antepostas à principal ou 

intercaladas. 
C) Usa-se a vírgula para separar orações coordenadas assindéticas. 
D) Usa-se a vírgula para isolar orações coordenadas sindéticas. 

 
06. Assinale a alternativa em que o uso da crase é CORRETO, tal como no trecho: “...porque lá se recorre à polícia com muito 

mais frequência, relativamente..” (l. 14-15). 
A) Meu pai não deixa a filha sair à esta hora. 
B) O governador convocou apenas àqueles prefeitos da região. 
C) Os convidados estão aqui desde às 7 horas. 
D) A opinião de José sobre a prova é igual à de Pedro. 
 
07. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação de “a” no período: “O desprezo pela lei e pela moral, a não ser nos 

raros casos em que a sanção chega com prontidão e eficácia, é a regra entre nós.” (l. 34-35). 
A) Pronome pessoal, preposição, artigo definido. 
B) Preposição, artigo definido, pronome demonstrativo. 
C) Artigo definido, pronome demonstrativo, preposição. 
D) Preposição, artigo definido, artigo definido. 
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08. Assinale a alternativa CORRETA em relação ao emprego dos verbos, quanto à predicação verbal, no período: “Neste 

instante mesmo, centenas ou milhares de policiais, pelo país afora, estão embolsando o “agrado” que lhes dão os motoristas 
para evitar uma multa.” (l. 29-30). 

A) Verbo de ligação, verbo intransitivo. 
B) Verbo transitivo direto e indireto, verbo transitivo direto. 
C) Verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto. 
D) Verbo intransitivo, transitivo indireto. 
 
09. Assinale a alternativa CORRETA, quanto à conjugação dos verbos destacados em negrito, no período: “É comum que, 

quando estamos falando mal do Brasil, nos refiramos na terceira pessoa tanto ao país quanto ao seu povo.” (l. 01) 
A) Primeira pessoa do singular do presente do subjuntivo; primeira pessoa do plural do futuro do pretérito do indicativo. 
B) Primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do indicativo; segunda pessoa do singular do presente do subjuntivo. 
C) Terceira pessoa do plural do presente do indicativo, primeira pessoa do singular do imperativo. 
D) Primeira pessoa do plural do presente do indicativo, primeira pessoa do plural do presente do subjuntivo. 
 
010. Considerando o ponto de vista da norma ortográfica, assinale a alternativa CORRETA. 
A) São acentuadas as vogais “e” e “o” dos hiatos, como “vêem” e “enjôo”, e todas as palavras oxítonas, como “guaraná”, 

“prevê”, “cajú”, “partí”. Tais acentos não foram abolidos no Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 
B) No final de linha, separam-se as letras com que são representados os ditongos, os tritongos e os hiatos, como em “iguais”, 

“coordenar”, “glória”, “houve”, “piedade”, “rainha”. 
C) O trema, usado para assinalar o “u” que se pronuncia nas sílabas “gue”, “gui”, “que”, “qui”, como na palavras “aguentar”, 

“sanguíneo”, “equestre”, foi abolido no Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, permanecendo apenas nas 
palavras estrangeiras e em suas derivadas. 

D) Nos verbos terminados em “oar” e “uar”, as três pessoas do singular do presente do subjuntivo são escritas com “oi” e “ui”, 
conforme se observa em “perdois” (de perdoar) e “habitui” (de habituar). 

 
011. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação da oração: “...que o brasileiro tem tais ou quais defeitos graves... 

(l. 02).” 
A) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
B) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
C) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
D) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
 
012. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação dos termos (destacados) das orações que compõem o período 

seguinte: “Nas estradas, as manobras arriscadas, como ultrapassagens em pontos onde há sinalização proibindo-os, são 
rotineiras, assim como o uso do acostamento como pista e a violação contumaz dos limites de velocidade.” (l. 57-59). 

A) Adjunto Adverbial – Predicativo – Sujeito. 
B) Aposto – Objeto indireto – Adjunto Adnominal. 
C) Sujeito – Objeto direto – Complemento Nominal 
D) Objeto Direto – Complemento Nominal – Adjunto Adverbial. 
 
013. Analise a concordância verbal no trecho: “E não somente a violência e a insegurança são maiores entre nós do que 

geralmente se reconhece.” (l. 20), e assinale a alternativa em que a concordância é CORRETA.  
A) Para haver consenso, um ou outro deve ceder. 
B) A turma reclamaram do resultado da prova. 
C) Eu e os dois professores corrigirão as provas. 
D) No retorno da greve, 40% dos alunos não assistiu às aulas. 

 
014. Analise os períodos abaixo, e assinale a alternativa CORRETA.  

I - “Os corruptos são “eles”, (1) os que sujam as cidades (2) são “eles”, (3) os funcionários relapsos são “eles” (4) – nunca 
nós.” (5) (l. 05) 
II - “...onde parece que está surgindo um cangaço modernizado, com os invasores intimidando a população, explodindo 
caixas de bancos, pilhando casas comerciais e invadindo fazendas.” (l. 16-18). 

A) Em I, há orações coordenadas sindéticas, cuja simetria permite-lhes permutar de posição, uma vez que, no trecho citado, a 
ordem expressa uma sequência de eventos. 

B) Por se tratar de orações subordinadas, a disposição dos sintagmas (1), (2), (3), (4) e (5), em I, pode ser feita em qualquer 
ordem, sem que isso afete a gramaticalidade e a aceitabilidade da frase. 

C) Em II, uma das orações tem sujeito posposto ao verbo, não sendo imperativa sua anteposição, do mesmo modo que não é 
imperativa a ordem em que aparecem os quatro últimos verbos no gerúndio. 

D) As orações coordenadas por “e”, no período II, podem ser permutadas e colocadas no início do período, sem alteração do 
sentido, pois os dois membros da disjunção são assimétricos. 

 
 
 

 
03 / 13 J1 



 

 
015. Identifique a figura de sintaxe, ou seja, o processo ou os processos sintáticos, que conferem maior expressividade ao 

trecho: “Vivemos imersos num mar de pequenas delinquências cotidianas que já não notamos, ou não achamos que fazem 
parte natural e inevitável da vida.” (l. 32-33). 

A) Ocorre zeugma complexo, pois abarca o mesmo termo da oração anterior, mas com outra flexão.    
B) Caracteriza-se como elipse do sujeito, processo gramatical que tem o efeito estilístico de conferir ao enunciado maior 

concisão e expressividade.   
C) A sequência de verbos caracteriza-se como pleonasmo, que visa dar mais relevo ao pensamento. 
D) Como há mudança de construção sintática no meio do enunciado, constata-se a presença de anacoluto e zeugma. 
 
016. Assinale a alternativa CORRETA quanto ao número e classificação das orações encontradas no trecho: “Os corruptos são 

“eles”, os que sujam as cidades são “eles”, os funcionários relapsos são “eles”... (l. 05). 
A) No trecho, encontram-se quatro orações, sendo uma delas subordinada. 
B) No trecho, há dois períodos compostos por coordenação, com orações assindéticas. 
C) No trecho, encontram-se dois períodos simples e dois compostos por subordinação. 
D) No trecho, há dois períodos simples, com orações sindéticas. 
 
017. Assinale a alternativa em que o verbo tem a mesma regência que “chamar” no trecho seguinte: “...é desdenhosamente 

chamado de moralista.” (l. 21): 
A) Chamava-o de filho e lhe devotava muito carinho. 
B) Quem chamará o primeiro colocado? 
C) Ninguém o chamava para qualquer atividade. 
D) Ao longe se ouvia a voz da mãe a chamar pelo filho. 
 
018. Vocábulos como “moral” e “moralista” são cognatos, porque pertencem ao que se chama uma “família” de palavras, com 

radical e significação comuns. Assinale a alternativa que apresenta palavras pertencentes à mesma família, ou seja, em que 
todas pertençam ao conjunto de palavras que possuem o mesmo radical. 

A) Converter; conversível; conversar; conversibilidade. 
B) Converter; conversável; conversor; convertibilidade. 
C) Converter; conversável; conversa; converte. 
D) Converter; conversível; conversor; convertível. 
 
019. “Ilegal”, “ignóbil”, “incorrigível”, imperdoável”, são vocábulos que compartilham com “insegurança” (l. 20) o prefixo in- 

(ou variantes im-, i-). Assinale a alternativa CORRETA, quanto ao significado desse prefixo. 
A) Sentido contrário; anterioridade. 
B) Movimento para a frente, negação. 
C) Sentido contrário; negação. 
D) Negação; movimento interior. 
 
020. Assinale a alternativa CORRETA sobre o termo “pegado”, no trecho “... se o sujeito for pegado por um fiscal do Ibama, 

matando um caititu no mato...” (l. 36-37). 
A) É uma das formas nominais do verbo pegar, usada apenas com o verbo ser. 
B) Trata-se de uma das formas abundantes do particípio do verbo pegar. 
C) Trata-se do particípio irregular do verbo pegar. 
D) É uma das formas nominais do verbo pegar, usada apenas na voz passiva. 

 
 

 
PROVA - RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
 
021. Se Bruno é brasileiro, então André não é argentino. Ou André é argentino, ou Carlos é chileno. Se Pedro não é paraguaio, 

então Bruno é brasileiro. Ora, nem Carlos é chileno nem Vladimir é venezuelano. Logo: 
A) Pedro é paraguaio e Bruno é brasileiro. 
B) Pedro é paraguaio e André é argentino. 
C) Pedro não é paraguaio e André é argentino. 
D) Carlos é chileno ou Bruno é brasileiro. 
 
022. Se todo A é B e nenhum B é C, é CORRETO afirmar que: 
A) nenhum C é A. 
B) nenhum B é A. 
C) todo C é A. 
D) todo C é B. 
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023. Qual a alternativa que completa a sequência lógica?  
 
 
 
A) 700. 
B) 8.765. 
C) 87.654. 
D) 7.654. 

 
024. Assinale a alternativa que apresenta o diagrama que resultará se for dobrada a figura abaixo nas linhas pontilhadas. 
 

 
A)  

 
B)  

 
C)  

 
D)  

 
 
 
025. Qual o número que NÃO pertence ao grupo abaixo? 
 

2 4 100 

13 28 202 

18 14 188 

300 54 450 

A) 4. 
B) 202. 
C) 13. 
D) 14. 
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026. Qual a figura que representa uma sequência lógica do diagrama abaixo? 

 
A)  

 
 

B)  

 
C)  

 
D)  

 
 
027. Qual é o próximo número da sequência (2, 2, 4, 6, 10, 16, ?) 
A) 26. 
B) 16. 
C) 32. 
D) 36. 
 
028. Assinale a alternativa que completa a comparação contida nesta proposição VESPA está para PVEAS como 53712: 
A) 51327. 
B) 15372. 
C) 51237. 
D) 15327. 
 
029. Assinale a alternativa que contempla o determinante da matriz  

 
A) 190. 
B) 192. 
C) 212. 
D) 183. 
 
030. Sabe-se que Pedro é filho de Ana, que é filha de Amanda. Tem-se ainda a informação que João é avô de Ana, por parte de 

mãe. Logo é CORRETO afirmar que: 
A) João é avô de Pedro. 
B) Pedro é avô de Amanda. 
C) Ana é mãe de Amanda. 
D) João é pai de Amanda. 
 

 
 

PROVA  - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

031. Comparando-se os pontos de ebulição e fusão de duas amostras na mesma pressão, uma de água pura (amostra A) e uma 
de solução aquosa de açúcar (amostra B), pode-se afirmar que: 

A) a amostra A tem maior ponto de ebulição e menor ponto de fusão comparada à amostra B. 
B) a amostra A tem menor ponto de ebulição e maior ponto de fusão comparada à amostra B. 
C) a amostra A tem maiores ponto de ebulição e ponto de fusão comparada à amostra B. 
D) a amostra A tem os mesmos ponto de ebulição e ponto de fusão comparada à amostra B. 
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032. A decantação é realizada para remover matéria em suspensão (turvação) no tratamento da água potável, por meio da 

adição de produtos químicos (coagulantes e floculantes). Essa etapa do processo é denominada: 
A) clarificação. 
B) filtração convencional. 
C) filtração por membrana. 
D) desinfecção por UV. 
 
033. Foi analisada uma amostra de água pura no equilíbrio líquido-vapor e medida a sua pressão de vapor (Pvap), em 

diferentes temperaturas. Na tabela abaixo, são apresentados os valores encontrados: 
 T/K  273  303  323  343  373  388  
Pvap/mmHg  4,6  32  92  234  760  1140  

Qual a temperatura de ebulição da água pura, em K, sob pressão de 1 atm? 
A) 273. 
B) 333. 
C) 343. 
D) 373. 
 
034. A lei que afirma que a “quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se 

com o tempo, até alcançar um valor máximo”, é a: 
A) segunda lei da termodinâmica. 
B) lei de Raoult. 
C) lei de Fick. 
D) lei de Gay-Lussac. 
 
035. A equação química que descreve a hidrogenação do 1-hexeno é, como segue: C6H12(l) + H2(g)     C6H14(l)  ΔH = -126 kJ/mol 
A partir dessa informação, qual é a quantidade de calor necessária para hidrogenar 168g de C6H12? 
(Dados: Massa Atômica: O = 16, N= 14, C=12, H=1) 
A) 168 kJ. 
B) 252 kJ. 
C) 84 kJ. 
D) 126 kJ. 
 
036. O regime de escoamento de um fluido, se laminar ou turbulento, é determinado pela seguinte quantidade adimensional, 

denominada número de Reynolds:  
NR = D 

 
em que D é o diâmetro do tubo, ρ é a densidade, η é o coeficiente de viscosidade e  é o módulo da velocidade média de 
escoamento do fluido. A velocidade média de escoamento é definida como sendo a velocidade constante, igual para todos os 
elementos de volume do fluido, que produz a mesma vazão. Se um fluido é dito turbulento, assinale a alternativa que 
contempla o número de Reynolds que representa este fluido. 
A) NR = 1. 
B) NR = 500. 
C) NR = 1000. 
D) NR = 5000. 
 
037. Os equipamentos mais usuais para absorção são torres de pratos e torres recheadas. A escolha deve ser feita em função de 

vários critérios. De uma maneira geral, as torres recheadas são recomendadas quando: 
A) o sistema é corrosivo, viscoso e tende a formar espuma, e o projeto exige baixo ΔP, pequenos diâmetros (d < 2 ft) e 

elevados números de estágios. 
B) o sistema é corrosivo, mas não tende a formar espuma, e o projeto exige grandes diâmetros (d > 4ft) e transferência de 

calor. 
C) o sistema exige limpezas constantes, e o projeto exige grandes diâmetros (d > 4ft), transferência de calor e maior 

flexibilidade de vazões de líquido e vapor. 
D) independentemente do sistema, sempre é melhor usar torres recheadas. 
 
038. Uma empresa que libera fumaça em sua chaminé faz análise constantemente para acompanhar o gás de chaminé. Na 

última análise, o gás, que estava a 200oC e 25 bar, apresentou 5,0% O2, 18,0% CO2, 77,0% N2. Nessas condições, o valor 
da pressão parcial de O2 vale: 

A) 1 bar. 
B) 1,25 bar. 
C) 1,5 bar. 
D) 5 bar. 
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039. Quando se altera a temperatura, a velocidade de uma reação também é alterada. O efeito da temperatura se faz sentir 

sobre uma constante de velocidade da reação (k). Para a reação: A + B    P, sabendo-se que Ca, Cb e CP são as 
concentrações de A, B e P, respectivamente, a velocidade da reação é dada por: 

A) v = k CaCb 
B) v = k (Ca + Cb)/CP 
C) v = k Ca/Cb 
D) v = (CaCb)k 
 
040. O funcionamento de uma Estação de Tratamento de Efluente (ETE) compreende basicamente as seguintes etapas: pré-

tratamento, tratamento primário, tratamento secundário, tratamento do lodo e tratamento terciário. Como exemplo de pré-
tratamento, podem ser citados: 

A) processos biológicos de oxidação. 
B) floculação e sedimentação. 
C) gradeamento e desarenação. 
D) polimento da água. 
 
041. Qual das afirmações abaixo está CORRETA? 
A) Polímeros (do grego poli, "muitas", meros, "partes") são compostos naturais ou artificiais formados por macromoléculas 

que, por sua vez, são constituídas por unidades estruturais repetitivas, denominadas elastômeros. 
B) Sob o ponto de vista químico, os plásticos são macromoléculas e suas unidades constituintes são aminoácidos. 
C) Náilon e borracha sintética podem ser citados como exemplos de hidratos de carbono. 
D) O amido é um polímero originado a partir da glicose, o polietileno se obtém do etileno e o polipropileno é resultado da 

polimerização do propeno. 
 
042. A energia de uma reação varia ao longo da conversão de reagentes a produtos. Com relação ao gráfico abaixo, pode-se 

afirmar que: 
 

 
A) Existe um estado de transição, que corresponde ao instante de quebra das ligações químicas nos reagentes e formação das 

novas ligações existentes nos produtos, que são de maior energia que os reagentes. Assim, é necessário que se forneça a 
energia necessária para que seja atingido o estado de transição (energia de ativação) para que uma reação ocorra, mesmo 
esta sendo exotérmica. 

B) A energia de ativação é a mesma coisa que calor de reação, representando a diferença entre o estado inicial e final. 
C) Nesta reação, a entalpia dos produtos (Hp) é maior do que a dos reagentes (Hr), então ocorre liberação de calor (ΔH < 0). 

Trata-se, portanto, de uma reação endotérmica. 
D) Os catalisadores atuam nas reações aumentando a energia de ativação, por desestabilizarem os estados de transição, 

fazendo com que seja necessário o fornecimento de uma maior quantidade de energia para que a reação ocorra. 
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043. A concentração de material orgânico determinado nos testes de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) e de DQO 

(Demanda Química de Oxigênio) está baseada no consumo do oxidante necessário para sua oxidação. As diferenças básicas 
estão no oxidante utilizado e nas condições operacionais durante o teste. Com relação a esses testes, é CORRETO afirmar 
que: 

A) os valores da DQO normalmente são maiores que os da DBO, sendo o teste DQO realizado num prazo menor. 
B) no teste da DBO o oxidante utilizado é o enxofre e a oxidação independe da interferências de bactérias. 
C) como na DQO mede-se apenas a fração biodegradável, quanto mais este valor se afastar da DBO significa que mais 

biodegradável será o efluente. 
D) no teste da DQO se utiliza um oxidante fraco, como cloreto de sódio, sem necessidade de catalisador e mantendo a 

temperatura ambiente. 
 
044. Estradiol, um hormônio esteróide de fundamental importância no desenvolvimento dos caracteres sexuais femininos e na 

própria fisiologia da reprodução, apresenta densidade de 1,17 g/cm3, ponto de ebulição igual a 445,9oC a 760 mmHg e 
ponto de fusão de 173 °C. A sua fórmula estrutural é apresentada abaixo. 

 
Fórmula estrutural do β-estradiol 

 
Em relação ao β-estradiol, pode-se afirmar que: 
A) pode formar pontes de hidrogênio com a água. 
B) apresenta fórmula molecular C18H22O2. 
C) o grupamento formado por carbono e oxigênio, na molécula, é chamado de carboxila. 
D) na temperatura ambiente, apresenta-se no estado líquido. 
 
045. Paracetamol ou acetaminofeno é um fármaco com propriedades analgésicas, mas sem propriedades anti-inflamatórias 

clinicamente significativas. A fórmula estrutural do paracetamol está apresentada abaixo. 
 

 
Fórmula estrutural do paracetamol 

Quais funções orgânicas o paracetamol apresenta? 
A) Fenol, cetona e amina. 
B) Ester, amida e álcool. 
C) Álcool, ácido carboxílico e éter. 
D) Fenol, álcool e aldeído. 

 
046. A gravimetria por precipitação baseia-se na formação de um composto insolúvel após a adição de um reagente 

precipitante à solução do analito. O precipitado formado é então filtrado e lavado para remoção de impurezas; convertido a 
um produto estável e de composição conhecida (secagem ou calcinação) e pesado. Com relação ao assunto, é 
INCORRETO afirmar que: 

A) a gravimetria por precipitação baseia-se na estequiometria conhecida entre a massa do analito e a massa do precipitado. 
B) o tamanho das partículas do precipitado depende das condições do processo e não deve ser muito pequeno para não 

entupirem ou passarem através do filtro e o precipitado não deve conter impurezas. 
C) partículas pequenas podem formar uma suspensão coloidal de partículas com diâmetros na faixa de 1 a 100 nm, que podem 

passar pela maioria dos filtros. 
D) o precipitado deve possuir alta solubilidade, baixa pureza e composição desconhecida e ele deve estar em uma forma que 

não seja fácil separá-lo da mistura reacional. 
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047. Em uma tubulação que circula ar, o manômetro de coluna mede um desnível do nível de mercúrio de 10 mm. 

Conhecendo a densidade do mercúrio (ρHg = 13600 kg/m3) e a aceleração gravitacional (g = 10 m/s2), qual é a pressão 
manométrica, em Pa, dentro da tubulação? 

10mm 
A) 1.360. 
B) 360. 
C) 130. 
D) 10. 
 
048. Perdas de carga referem-se à energia perdida pela água no deslocamento por alguma tubulação. Ao projetar uma estação 

de bombeamento, deve-se considerar essa perda de energia. Com relação a isso pode-se afirmar que: 
A) da mecânica dos fluidos, sabe-se que quanto maior a velocidade de um fluido dentro de uma tubulação menor será a perda 

de carga deste fluido. 
B) para o cálculo da perda de carga total, normalmente, trabalha-se com o método dos comprimentos equivalentes, ou seja, por 

meio de tabelas, convertendo-se a perda acidental em perda de carga equivalente a um determinado comprimento de 
tubulação. 

C) essa perda de energia não é influenciada pelos atritos entre a água e a rugosidade das paredes da tubulação. 
D) quanto maior o comprimento e o nº de conexões dos tubos, menor será a perda de carga proporcional do sistema. O uso em 

excesso de conexões e acessórios não altera as perdas. 
 
049. Filtração é o processo de separar um sólido particulado de um fluido, fazendo com que o sólido fique retido num meio 

poroso, e o fluido passe através desse meio. É o tipo de filtro mais simples, usado no tratamento de água potável, quando se 
tem grandes volumes de líquido e pequenas quantidades de sólidos. A camada de fundo é composta de cascalho grosso que 
descansa em uma placa perfurada ou com ranhuras. Acima do cascalho é colocada areia fina que atua realmente como 
filtro. Assinale a alternativa que contempla o meio de filtração descrito. 

A) Leito poroso de materiais sólidos inertes. 
B) Conjunto de placas, marcos e telas em uma prensa. 
C) Discos rotativos mergulhados na suspensão. 
D) Por membranas, microfiltração osmose reversa. 
 
050. Considerando as propriedades das soluções, pode-se afirmar que: 
A) quando se coloca gelo dentro de um copo de vidro, em um ambiente externo à temperatura ambiente (26oC), surge água na 

parte externa do corpo graças ao fenômeno de osmose. 
B) uma solução de água com sal ferve a uma temperatura maior que o solvente puro, ambos a uma mesma pressão. 
C) quando se coloca sal na neve, a neve permanece no estado sólido, assim como o sal. 
D) a água ferve a uma temperatura maior que 100°C na cidade de Machu Picchu, localizada nos Andes peruanos, a 4.500m de 

altitude. 
 

051. O Pb(NO3)4 (Nitrato de Chumbo IV) pode ser decomposto por aquecimento, segundo a equação:                          
Pb(NO3)4      Pb0 + N2O4 + O2.    A decomposição de 1 kg de uma amostra contendo Pb(NO3)4 produziu 200 g de chumbo 
metálico (Pb0). Considerando que a reação foi completa e que somente o Pb(NO3)4 reagiu sob aquecimento, qual o 
percentual aproximado de pureza da amostra? 

     Dados: MM (Pb(NO3)4) = 455 g/mol e Pb = 207 g/mol 
A) 25%. 
B) 38%. 
C) 44%. 
D) 100%. 
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052. O gráfico abaixo mostra o diagrama de fases do dióxido de carbono (CO2).  

 
Com relação ao assunto, pode-se afirmar que: 
A) a 304,2 K e 72,8 bar, tem-se o ponto triplo, para o qual o dióxido de carbono encontra-se em equilíbrio nos três estados 

físicos. 
B) a pressão de 72,8 bar, o dióxido de carbono é gás na temperatura de 298,15 K e é sólido na temperatura de 200 K, 

mantendo a mesma pressão. 
C) este composto é um gás nas condições ambientes. 
D) a 194,7 K, o dióxido de carbono é gás nas pressões abaixo de 1 bar e é líquido na pressão de 5,11 bar, mantendo a mesma 

temperatura. 
 

053. Aerosol, gel, sol, espuma e emulsão são tipos de colóides.  
 Meio Dispersante Fase Dispersa Exemplos 

I Gás  Líquido  Neblina, desodorante  
II Sólido  Líquido  Geleia, gelatina  
III Líquido  Líquido  Maionese, leite  
IV Líquido  Gás  Clara em neve, creme de barbear  

Analisando-se as combinações da tabela acima, pode-se afirmar que I, II, III e IV são, respectivamente: 
A) Espuma, gel, sol e emulsão. 
B) Emulsão, aerosol, gel e sol. 
C) Gel, emulsão, aerosol e espuma. 
D) Aerosol, gel, emulsão e espuma. 

 
054. Uma solução coloidal é uma dispersão cujas partículas dispersas têm tamanho médio entre 1 e 100 mm. Quanto aos 

sistemas coloidais, é CORRETO afirmar que: 
A) uma solução diluída de ácido sulfúrico exemplifica um colóide. 
B) as partículas de um colóide hidrófobo podem ser separadas de uma dispersão aquosa por filtração comum. 
C) um dos fatores que contribuem para a estabilidade dos colóides é que as partículas possuem cargas do mesmo sinal, 

evitando a aglomeração. 
D) o efeito Tyndall é o efeito de dispersão da luz, pelas moléculas do dispersante. 
 
055. Reatores químicos são vasos projetados para conter reações químicas de interesse em escala industrial. Sobre reatores, 

pode-se afirmar que: 
A) reatores homogêneos e reatores heterogêneos são de meios totalmente gasosos ou líquidos. 
B) reator em batelada tem aplicação bastante geral na indústria química, pois opera continuamente. 
C) em um reator de fluxo em pistão (RFP ou PFR), um ou mais reagentes fluidos são bombeados através de uma tubulação 

que é o próprio reator.  
D) reatores operam sempre em estado estacionário, nunca podem ser operados em um estado transiente. 

 
056. A equação de Arrhenius pode ser usada para: 
A) diminuir o valor da velocidade de reação. 
B) descrever apenas reações de primeira ordem. 
C) determinar o tempo necessário para que a concentração do reagente se reduza à metade do seu valor inicial. 
D) calcular a energia de ativação, a partir da variação da constante de velocidade com a temperatura. 
 
057. De acordo com a Resolução do CONAMA no 357, de 17 de março de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos 

de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 
efluentes, assinale a alternativa CORRETA. 

A) As águas salobras podem ser classificadas com relação à destinação em 6 (seis) classes: Classe especial, Classe 1, 2, 3, 4 e 
5. 

B) As águas salobras apresentam maior salinidade do que as águas salinas. 
C) Carga poluidora é a quantidade de determinado poluente transportado ou lançado em um corpo de água receptor, expressa 

em unidade de massa por tempo. 
D) Ensaios ecotoxicológicos diferem dos ensaios toxicológicos, pois avaliam o potencial de risco à saúde humana. 
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058. Observando o gráfico de concentração molar de reagente [A] versus o tempo, apresentado abaixo, e sabendo que K1 e K2 

representam as constantes de velocidade das duas reações que apresentam cinética de primeira ordem envolvidas, pode-se 
afirmar que: 

 
A) o tempo de meia-vida da reação 2 é menor que o da reação 1. 
B) a unidade da constante de velocidade é dada por mol/L.s. 
C) a reação 1 é mais rápida que a reação 2, tendo visto que K1 < K2. 
D) se a concentração do reagente [A] duplicasse, a velocidade da reação se reduziria à metade. 
 
059. Segundo o artigo 2º da Resolução do CONAMA no 03, de 28 de junho de 1990, que fixa os padrões de qualidade do ar no 

Brasil: 
I - Padrões Primários de Qualidade do Ar são as concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde da 
população. 
II - Padrões Secundários de Qualidade do Ar são as concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o mínimo efeito 
adverso sobre o bem-estar da população, assim como o mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente 
em geral. 

Dentre os padrões estabelecidos para Partículas Totais em Suspensão, Fumaça, Partículas Inaláveis, Dióxido de Enxofre, 
Monóxido de Carbono, Ozônio e Dióxido de Nitrogênio, os métodos de amostragem e análise dos poluentes atmosféricos 
são: 

A) partículas totais em suspensão - Método de Amostrador de Grandes Volumes ou Método Equivalente. 
B) monóxido de carbono - Método de Pararonasilina ou Método Equivalente. 
C) partículas inaláveis - Método do Infra-Vermelho não Dispersivo ou Método Equivalente. 
D) dióxido de nitrogênio e ozônio - Método de Separação Inercial/Filtração ou Método Equivalente. 
 
060. Várias operações unitárias estão relacionadas a sistemas particulados. Dentre estas, podem ser citadas: 

I – Operação que utiliza as forças centrífugas para separar os materiais sólidos da corrente gasosa. A separação do 
material particulado é possível graças à inércia de uma partícula sólida transportada no meio gasoso, durante desvio da 
corrente gás que carrega o material particulado. 
II – Operação unitária em que ocorre a separação dos componentes sólidos contidos em um fluido pela passagem da 
mistura sólido-fluido, através de um meio poroso, sobre o qual deposita-se a maior parte dos sólidos. 
III – Operação que permite a separação dos componentes sólidos e fluidos de uma suspensão, pela ação de uma força, 
como, por exemplo, a força centrífuga ou a força gravitacional. 

As operações unitárias I, II e III correspondem respectivamente a: 
A) moagem, filtração, adsorção. 
B) análise granulométrica, filtração, absorção. 
C) análise granulométrica, sedimentação, adsorção. 
D) ciclonagem, filtração, sedimentação. 
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