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CADERNO DE PROVA 
TÉCNICO EM ANÁLISES QUÍMICAS (LABORATORISTA) – TIPO 1 

 
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 
 

 
Notícia de Jornal  (Fernando Sabino)* 

Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis, pobremente 
vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para 
finalmente morrer de fome. 

Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos e comentários, uma ambulância do Pronto Socorro e uma radiopatrulha 
foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. 

Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso (morrer de fome) era da alçada 
da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome. 

O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Anatômico sem ser identificado. Nada se sabe dele, 
senão que morreu de fome. 

Um homem morre de fome em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua. Um bêbado. Um 
vagabundo. Um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa - não é um 
homem. E os outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Durante setenta e duas horas todos passam, 
ao lado do homem que morre de fome, com um olhar de nojo, desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar 
nenhum. Passam, e o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem 
perdão. 

Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da radiopatrulha, por que haveria de ser da minha alçada? Que é que 
eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. 

E o homem morre de fome. De trinta anos presumíveis. Pobremente vestido. Morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a 
insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais 
puderam fazer senão remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse, para escarmento dos outros homens. Nada 
mais puderam fazer senão esperar que morresse de fome. 

E ontem, depois de setenta e duas horas de inanição, tombado em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio 
de Janeiro, Estado da Guanabara, um homem morreu de fome. 

Morreu de fome. 
     SABINO, Fernando. Notícia de Jornal. In: A mulher do vizinho. 4. Ed. Rio de Janeiro. Ed. do Autor, 1962, p. 40-42. 

 
01. É comum, em narrativas literárias ou mesmo em notícias e reportagens, apresentar-se a fala ou o pensamento de 

personagens, de forma direta ou indireta, mediante o uso de um verbo que introduz essa fala. Assinale a alternativa que 
apresenta um exemplo desse recurso. 

A) “Depois de insistentes pedidos e comentários...” (l. 04) 
B) “O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso (morrer de fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância,” 

(l. 6-7) 
C) “Durante setenta e duas horas todos passam, ao lado do homem que morre de fome...” (l. 12-13) 
D) “Nada mais puderam fazer senão esperar que morresse de fome.” (l. 20-21) 
 
02.  No uso da língua, muitas palavras assumem novos significados, ou seja, podem ser usadas em sentido, figurado. Assinale a 

alternativa que transcreve uma passagem do texto em que se observa o uso da linguagem figurada. 
A) “Leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome.” (l. 01) 
B) “Nada se sabe dele...” (l. 08) 
C) “...um bicho, uma coisa - não é um homem.” (l. 11-12) 
D) “De trinta anos presumíveis.” (l. 18) 

 
03. Assinale a alternativa em que os sinônimos podem substituir as palavras sublinhadas, na ordem em que aparecem, sem 

prejuízo da sintaxe e do sentido, nos quatro trechos abaixo, retirados do texto.   
I – Um homem de cor branca, 30 anos presumíveis... (l. 01) 
II – Depois de insistentes pedidos e comentários... (l. 04) 
III – ... era da alçada da Delegacia de Mendicância... (l. 6-7) 
IV – ... tombado em plena rua... (l.  22) 
 

A) Persistentes, pacientes, alça, preservado. 
B) Suposição, insistência, jurisdicional, tombamento. 
C) Suposta, insistente, competente, preservação. 
D) Prováveis, persistentes, competência, caído. 
  
04. Assinale a alternativa na qual se encontram expressões que descrevem ou se referem ao sintagma “Um homem”. 
A) “...regressaram sem prestar auxílio...” (l. 5). 
B) “...cumprem seu destino de passantes” (l.  12). 
C) “....com um olhar de nojo” (l. 13). 
D) “Pobremente vestido.” (l. 18). 
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05. Assinale a alternativa cuja descrição corresponde ao modo como os elementos de coesão contribuem para a construção do 
sentido do texto. 

A) Mas (l. 5)– marca um contraste entre dois elementos do texto. 
B) Sem (l. 5) – introduz esclarecimento em relação ao segmento que vem a seguir. 
C) Senão (l. 9) – introduz retificação, suprimindo o que foi dito antes. 
D) Por que (l. 16) – permite comparar os argumentos postos em dois enunciados distintos. 
 
06. Os principais processos de formação de palavras em português são a derivação e a composição. Há ainda outros processos, 

como a formação regressiva, abreviação, reduplicação, conversão e o hibridismo. Assinale a alternativa em que o primeiro 
elemento é formado por composição. 

A) Desleal; atraso; foto; reco-reco. 
B) Sarampo; transgênico; reter; sarampo. 
C) Pária, radiopatrulha; embarque; corpanzil. 
D) Vaivém; deslealdade; acrópole; pesca. 
 
07. Considerando a acentuação das palavras, assinale a alternativa CORRETA. 
A) Jibóia, argúi, descrêem, éter. 
B) Ruím, atraíu, âmbar, colméia. 
C) Possível, hífen, também, fênix. 
D) Retribuírdes, apôio, jóquei, crêem. 
 
08. Na ortografia da língua portuguesa, o fonema “s”, pode ser representado, na escrita, pelas letras e dígrafos: “s”, “ss”, “ç”,” 

c”, “sc”, “x”, “xc”, como se observa em várias palavras do texto, tais como “permanecendo”, “insistentes”, “comissário”. 
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão CORRETAMENTE grafadas.” 

A) Alicerçe, absorsão, sessão, estagnar. 
B) Alicerce, cessão, controvérsia, discernimento. 
C) Aquiescer, consciência, alicersar, extender. 
D) Aproximar, controvércia, extenção, ranso.   
 
09. Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Todos os verbos do primeiro parágrafo do texto estão flexionados no Presente do Indicativo. 
B) Na sequência: “...sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome.”, pode-se classificar o termo destacado 

como substantivo. 
C) Os sujeitos das orações do período: “Nada se sabe dele, senão que morreu de fome.”, são, respectivamente, dele e fome. 
D) Em: “Que é que eu tenho com isso”, isso classifica-se como adjunto adverbial. 
 
010. Assinale a alternativa CORRETA quanto à classificação do tempo e do modo das formas verbais do período: “O 

comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso (morrer de fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância, 
especialista em homens que morrem de fome.” (l. 6-7). 

A) Pretérito perfeito do indicativo, futuro do subjuntivo, pretérito perfeito do indicativo. 
B) Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, presente do subjuntivo. 
C) Pretérito perfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, presente do indicativo. 
D) Pretérito imperfeito do subjuntivo, pretérito perfeito do indicativo, futuro do subjuntivo. 
 
011. Analise o primeiro trecho, reproduzido abaixo, e assinale, em seguida, a alternativa CORRETA quanto à classificação da 

partícula “que”, destacada em negrito: “O comissário de plantão (um homem) afirmou que o caso (morrer de fome) era da 
alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que morrem de fome.” (l. 6-7) 

A) Conjunção integrante; conjunção explicativa. 
B) Conjunção integrante; pronome relativo. 
C) Conjunção explicativa; pronome relativo. 
D) Pronome relativo; conjunção explicativa. 
 
012.  Analise o período “Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo providências às 

autoridades.” (l. 18-19), e assinale a alternativa CORRETA, quanto à classificação da oração sublinhada. 
A) Oração principal. 
B) Oração subordinada substantiva. 
C) Oração subordinada adjetiva reduzida. 
D) Oração subordinada adverbial. 
 
013. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está CORRETA, considerando o ponto de vista da norma culta. 
A) Perdeu-se muito material na construção da casa. 
B) Qual de nós sereis o escolhido? 
C) Dez por cento dos empregados construiu uma casa própria. 
D) Tudo se aproveitam: serra, lata vazia, caixote. 
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014. Do mesmo modo que em “Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo providências 

às autoridades.” (l. 18-19), o uso da crase é obrigatório em um dos exemplos abaixo. 
A) Daqui à uma semana deverão ser conhecidos os vencedores. 
B) Ele vive à trabalhar para sobreviver e não para fazer fortuna. 
C) O médico voltou à comunidade para continuar sua pesquisa. 
D) Os professores entregaram o relatório à  seus supervisores. 
 
015. Assinale a alternativa CORRETA, quanto à classificação da palavra nada, no trecho: “Nada se sabe dele, senão que 

morreu de fome.” (l. 8-9) 
A) Pronome indefinido. 
B) Pronome demonstrativo. 
C) Advérbio de base nominal. 
D) Advérbio relativo. 
 
016. Assinale a alternativa CORRETA, quanto à classificação do período, no trecho: “O comissário de plantão (um homem) 

afirmou que o caso (morrer de fome) era da alçada da Delegacia de Mendicância, especialista em homens que morrem de 
fome.” (l. 6-7). 

A) Período composto por coordenação. 
B) Período composto por coordenação e subordinação. 
C) Período simples. 
D) Período composto por subordinação. 

 
 

PROVA - INFORMÁTICA 
 

017. No sistema operacional Microsoft Windows 7® (versão em língua portuguesa do Brasil) configuração padrão, a 
combinação de teclas <Ctrl + Z> tem como função: 

A) copiar um arquivo ou algum texto selecionado. 
B) colar o que estiver armazenado no Clipboard. 
C) desfazer a última ação realizada. 
D) recortar um arquivo ou algum texto selecionado. 
 
018.  O sistema de arquivos em um sistema operacional representa a estrutura lógica dos dados e as instruções que permitem 

armazenar e recuperar dados do disco rígido ou de qualquer outro dispositivo de armazenamento do computador. Em 
computadores com o sistema operacional Microsoft Windows 7®, o tipo de sistema de arquivo padrão é: 

A) NTFS. 
B) HPFS. 
C) Ext3. 
D) HFS+. 
 
019. Com relação ao sistema operacional Microsoft Windows 7® (versão em língua portuguesa do Brasil) e com configuração 

padrão, é CORRETO afirmar que: 

A) no aplicativo acionado através do menu  Computador, é possível alterar a quantidade de memória do computador. 
B) não há versão deste sistema operacional para processadores com suporte a 64 bits, diferentemente do Windows 8® , que já 

suporta 32 e 64 bits. 
C) assim como no seu antecessor, Windows XP®, não é possível restringir o acesso de outros usuários a arquivos e pastas. 
D) na Área de Trabalho (Desktop), é possível posicionar não só arquivos e pastas, mas também aplicativos (widgets) 

executando. 
 
020. No Microsoft Word 2013® (versão em língua portuguesa do Brasil), configuração padrão, a combinação de teclas <Ctrl + 

B> tem o efeito de:  
A) sublinhar o texto selecionado. 
B) converter o texto selecionado em itálico. 
C) salvar as últimas alterações do arquivo. 
D) criar um marcador (bookmark) na posição atual do cursor. 
 
021. Considere o exemplo da captura abaixo, que mostra a régua do Microsoft Word 2007®. 
 
 

 
O símbolo em destaque representa: 

A) a margem esquerda do parágrafo corrente. 
B) uma tabulação no parágrafo corrente. 
C) a margem direita do parágrafo corrente. 
D) o recuo de texto no parágrafo corrente. 
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022. Considere a captura do canto superior esquerdo do Microsoft Word 2007®, em configuração padrão. 

 
 

Qual a função do botão em destaque? 
A) Ativar a correção ortográfica sobre o texto selecionado. 
B) Limpar a formatação do texto selecionado. 
C) Apagar o texto selecionado. 
D) Converter a fonte do texto selecionado de maiúsculo para minúsculo. 
 
023. Assinale a alternativa que apresenta as extensões de arquivo mais comuns, produzidos pelo aplicativo Microsoft Word 

2007®. 
A) .XLS e .XLSX 
B) .MDB e .ACCB 
C) .PPT e .PPTX 
D) .DOC e .DOCX 
 
024. Observe o exemplo mostrado na captura abaixo, do Microsoft Excel 2007® (versão em língua portuguesa do Brasil), 

configuração padrão. 

 
A fórmula entrada =0,1*SOMA(B2:B6) tem um erro, que é devido à/ao: 

A) referência circular. 
B) repetição de valores. 
C) divisão por zero. 
D) tipo de dado inválido. 

 
025. No Microsoft Excel 2007® (versão em língua portuguesa do Brasil), em configuração padrão, o uso do cifrão ($) na 

formulação de expressões: 
A) indica que uma macro, cujo identificador sucede o sinal, deve ser executada para definir o valor da célula. 
B) faz com que a informação para a célula seja importada de um outro arquivo, cujo nome é informado logo após. 
C) define que o valor da célula em questão não seja considerado em qualquer outra das expressões das demais células. 
D) fixa a linha ou a coluna que sucede o sinal, no caso de cópia da fórmula para outras células da planilha. 
 
026. Considere a captura do canto superior esquerdo de uma janela do Microsoft Excel 2010® que calcula o percentual de 

aumento aplicado a um determinado produto, a seguir. 

 
O valor encontrado na célula “B5” pode ser obtido através da fórmula: 

A) =B3/B2 
B) =(B3-B4)/B2 
C) =(B3-B2)/B2 
D) =B4/B3 
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027. No exemplo a seguir, extraído do Microsoft Excel 2007® (versão em língua portuguesa do Brasil) em configuração 

padrão, o resultado da expressão em destaque =SOMASE(A2:A6;”<18”;B2:B6) é: 

 
A) 12. 
B) 22. 
C) 38. 
D) 68. 
 
028. As redes sociais são atualmente um dos tipos de aplicação mais utilizados na Internet. Uma dessas redes sociais, pela qual 

os usuários podem seguir e ser seguidos por outros usuários e que permite a um usuário difundir mensagens curtas para 
seus seguidores, limitadas a 140 caracteres, é denominada: 

A) Twitter. 
B) Orkut. 
C) Facebook. 
D) ICQ. 
 
029. É um motor de busca de informação pela Internet, um dos principais concorrentes da empresa Google na atualidade: 
A) Bondfaro. 
B) Wikipedia. 
C) Yahoo! 
D) MSN. 
 
030. A empresa Google oferece um dos serviços mais populares de busca de informação pela Internet. Além deste motor de 

busca, a mesma empresa disponibiliza também um serviço de hospedagem e sincronização de arquivos em uma 
infraestrutura de Nuvem. Este serviço se chama: 

A) Google Play. 
B) Google Sync. 
C) Google Blogger. 
D) Google Drive. 

 
 

PROVA - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

ATENÇÃO: A TABELA PERIÓDICA ESTÁ DISPONÍVEL NO FINAL DA PROVA 
031. Sal é toda substância que, em solução aquosa, sofre dissociação. As fórmulas químicas que correspondem aos sais nitrato 

de amônia, carbonato de amônio, hidrogenossulfato de sódio, borato de magnésio e dicromato de sódio, respectivamente, 
são: 

A) (NH4)2NO3, (NH4)2CO3, NaHSO4, Mg2(BO3)2, NaCr2O7. 
B) NH4NO3, NH4CO3, Na2HSO4, Mg3(BO3)2, NaCr2O7. 
C) NH4NO3, (NH4)2CO3, NaHSO4, Mg3(BO3)2, Na2Cr2O7. 
D) (NH4)2NO3, (NH4)2CO3, Na2HSO4, Mg2(BO3)2, Na2Cr2O7. 
 
032. A equação química não balanceada a seguir, representa a reação de decomposição térmica do KClO3:                          

KClO3 + MnO2      KCl + MnO2 + O2. Quais os coeficientes inteiros que tornam esta equação balanceada, respectivamente? 
A) 1, 2, 1, 2, 3. 
B) 2, 1, 2, 1, 3. 
C) 3, 1, 3, 1, 4. 
D) 3, 2, 3, 2, 3. 
 
033. A argila é um material proveniente da decomposição, durante milhões de anos, das rochas feldspáticas como o granito e o 

gnaisse, muito abundantes na crosta terrestre. Quando calcário e sílica reagem, forma-se o composto CaO.SiO2. A sílica 
está presente na argila num teor de 50 %. Considerando a equação: CaCO3 + SiO2      CaO.SiO2 + CO2 , qual a quantidade 
necessária de argila para produzir 3 toneladas de CaO.SiO2?   

A) 6,6 toneladas. 
B) 3,1 toneladas. 
C) 2,6 toneladas. 
D) 1,7 toneladas. 
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034. Observe a equação iônica geral: Cu(s) + 2 NO3

-
(aq) + 4 H+

(aq)      Cu2+
(aq) + 2 NO2(g) + 2 H2O(l). Os átomos que passam por 

mudanças nos respectivos números de oxidação são: 
A) o número de oxidação do Cu muda de 0 para +2 e do N muda de +5 em NO3

- para +4 em NO2. 
B) o número de oxidação do Cu muda de 0 para +2 e do N muda de +4 em NO3

- para +5 em NO2. 
C) o número de oxidação do Cu não muda e do N muda de +1 em NO3

- para +3 em NO2. 
D) o número de oxidação do Cu muda de 0 para +2 e do N muda de +3 em NO3

- para +2 em NO2. 
 
035. Avaliando a solubilidade de diferentes substâncias em determinadas temperaturas, observadas no gráfico a seguir, pode-

se afirmar que: 

 
A) a 60ºC, o nitrato de chumbo é mais solúvel que o nitrato de sódio. 
B) a solubilidade do nitrato de potássio e do nitrato de chumbo é a mesma a 20oC, e o nitrato de sódio é a substância que 

apresenta a maior solubilidade a 10ºC. 
C) a solubilidade do NaCl apresenta alta variação com a temperatura, enquanto que a solubilidade do KNO3 apresenta baixa 

variação com a temperatura. 
D) uma solução insaturada é obtida dissolvendo-se 8g de cloreto de magnésio em 50g de água a 80ºC. 
 
036. Para garantir a segurança de um laboratório, é imprescindível que os produtos químicos estejam armazenados 

adequadamente. Logo, é CORRETO afirmar que: 
A) agentes oxidantes e agentes redutores devem ser fisicamente separados. 
B) reagentes ácidos e reagentes básicos devem ser armazenados conjuntamente. 
C) os produtos químicos acondicionados em recipientes de vidro deverão ser estocados ao maior nível do piso. 
D) peróxidos podem ser colocados junto aos demais reagentes. 
 
037. O ibuprofeno é um fármaco do grupo dos anti-inflamatórios não esteróides (AINE) sendo também analgésico e 

antipirético, utilizado frequentemente para o alívio sintomático da dor de cabeça, dor dentária, dor muscular, febre e dor 
pós-cirúrgica. Apresenta temperatura de ebulição entre 154 e 157°C e temperatura de fusão de 76 °C (mistura racêmica). A 
sua fórmula estrutural está apresentada abaixo. 

 
Fórmula estrutural do ibuprofeno 

Em relação ao ibuprofeno, pode-se afirmar que: 
A) é um composto apolar. 
B) na temperatura ambiente, apresenta-se no estado líquido. 
C) apresenta fórmula molecular C13H16O2. 
D) pode formar pontes de hidrogênio com a água. 
 
038. O ácido oxálico, H2C2O4, é um ácido natural. Este ácido reage com uma base, hidróxido de sódio, conforme equação   

H2C2O4(aq) + 2 NaOH(aq)      Na2C2O4(aq) + 2 H2O(l). Dissolvendo-se em água uma amostra de 2g ácido oxálico e em seguida 
adicionando um indicador ácido-base, a amostra requer 50 mL de NaOH 0,6 M para alcançar o ponto de equivalência. A 
massa de ácido oxálico que reagiu e seu percentual em massa na amostra são, respectivamente: 

A) 1,4 g e 70%. 
B) 1,6 g e 80%. 
C) 1 g e 50%. 
D) 1 g e 50%. 
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039. O resultado de uma análise química é função direta do cuidado, da manipulação e da correta aplicação da metodologia 

analítica, no qual pequenos descuidos podem significar grandes erros, sobretudo, em determinação de parâmetros em 
amostras com concentração da ordem de miligrama por litro. Dessa forma, é necessário o preparo técnico para se proceder 
a uma análise, e o uso de equipamentos e vidrarias apropriadas e em boas condições. Sobre o assunto, é CORRETO afirmar 
que: 

A) deve-se utilizar a vidraria volumétrica sempre em temperaturas bem acima da aferição. 
B) a densidade do líquido não varia com a temperatura, podendo ser medida em qualquer temperatura. 
C) o menisco deve estar posicionado de maneira que sua parte inferior tangencie horizontalmente a parte superior da linha do 

líquido, tendo a linha da visão no mesmo plano. 
D) tanto provetas, balões volumétricos ou buretas devem ser limpas com sabão e secadas em estufa a altas temperaturas. 
 
040. A adrenalina é um hormônio simpaticomimético e neurotransmissor, secretado pelas glândulas supra-renais, assim 

chamadas por estarem acima dos rins. Em momentos de estresse, as supra-renais secretam quantidades abundantes deste 
hormônio que prepara o organismo para grandes esforços físicos, estimula o coração, eleva a pressão arterial, relaxa certos 
músculos e contrai outros. A fórmula estrutural da adrenalina é apresentada abaixo. 

 

 
                                                                         Fórmula estrutural da adrenalina 
Quais funções orgânicas a adrenalina apresenta? 
A) Fenol, éter e aldeído. 
B) Ester, amida e álcool. 
C) Álcool, ácido carboxílico e éter. 
D) Fenol, álcool e amina. 
 
041. Em Química, separações de misturas são utilizadas para isolar substâncias (ou outras misturas) em um sistema qualquer 

em dois ou mais componentes originais. Cada método de separação é utilizado para certo tipo de sistema, que pode ser 
dividido, basicamente, entre homogêneo e heterogêneo. Qual método é possível ser utilizado na separação de diferentes 
componentes que apresentam diferentes pontos de ebulição, presentes em uma mistura? 

A) Filtração. 
B) Destilação fracionada. 
C) Decantação. 
D) Cromatografia. 
 
042. Os compostos formados por ligações iônicas são denominados de compostos iônicos. Assinale a alternativa que 

contempla um composto iônico. 
A) CaCO3. 
B) H2O. 
C) H2SO4. 
D) NH3. 
 
043. Os parâmetros biológicos, físicos e químicos determinam as características de potabilidade necessárias para que a água 

chegue até a população de uma maneira mais segura e confiável a fim de que possa ser utilizada no consumo humano. 
Dentre as análises fisico-químicas, podem ser citadas: 

A) Coliformes Totais e Fecais (E.coli), condutividade e metais pesados. 
B) dureza, pH, ferro e Contagem Padrão de Bactérias. 
C) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Contagem de Fungos e condutividade. 
D) alcalinidade, dureza e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). 
 
044. O ácido sulfúrico, H2SO4, é um ácido mineral forte. É solúvel na água em qualquer concentração. A quantidade, em 

gramas, de H2SO4 que estão presentes em 60 mL de uma solução 10 mol/L é igual a aproximadamente: 
A) 100. 
B) 85. 
C) 60. 
D) 20. 

 
045. Assinale a alternativa que contempla a equação na qual a água (H2O) comporta-se como um ácido de Bronsted-Lowry. 
A) HNO2 + H2O        H3O+ + NO2

- 
B) CH3COOH + H2O       H3O+ + CH3COO- 
C) CO3

2- + H3O+        HCO3
- + H2O 

D) NH3 + H2O       NH4
+ + OH- 
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046. A constante de equilíbrio K é uma expressão das concentrações do equilíbrio das moléculas ou íons em solução. A 

constante de dissociação ácida (Ka) é usada, geralmente, no contexto das reações ácido-base. A tabela a seguir apresenta 
constantes de Ionização de alguns ácidos e suas bases conjugadas. 

 
Nome do ácido Ka Nome da base Kb 

Ácido sulfurico  Grande  Ion hidrogenosulfato  Muito pequena  
Ácido sulfuroso  1,2 x 10-2  Ion hidrogenosulfito  8,3 x 10-13  
Acido benzóico  1,8 x 10-4  Ion benzoato  5,6 x 10-11  
Ácido acético  1,8 x 10-5  Ion acetato  5,6 x 10-10  
Ácido bórico  7,3 x 10-10  Ion tetrahidroxoborato  1,4 x 10-5  
Ion amônio  5,6 x 10-10  Amônia  1,8 x 10-5  

 
Usando a tabela acima, é CORRETO afirmar que: 
A) o ácido H2SO4 é mais fraco do que o H2SO3. 
B) a amônia é uma base mais fraca que o íon acetato. 
C) o ácido benzóico é mais fraco do que o ácido acético. 
D) o ácido acético tem a base conjugada mais fraca que a do ácido bórico. 
 
047. Em um laboratório é necessário determinar qual hidrocarboneto gasoso está em um frasco sem nome. Pesou-se um 

volume de 5,6 litros nas Condições Normais de Temperatura e Pressão (CNTP) e achou-se o valor de 7,5 g. Assinale a 
alternativa que apresenta o nome desse hidrocarboneto. 

A) Etano. 
B) Propeno. 
C) Benzeno. 
D) Ciclobutano. 
 
048. Com relação ao uso de Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s), é CORRETO afirmar que: 
A) luvas descartáveis devem ser lavadas, secas e guardadas longe do local onde são manipulados produtos químicos. 
B) luvas de látex descartáveis são permeáveis a praticamente todos os produtos químicos com maior ou menor grau de 

permeação. 
C) o uso de lentes de contato é terminantemente proibido em laboratório. 
D) aventais descartáveis protegem contra quaisquer substâncias químicas, são não-inflamáveis e devem ser usados uma única 

vez. 
 
049. A Colorimetria e a Espectrofotometria podem ser conceituadas como um procedimento analítico pelo qual se determina a 

concentração de espécies químicas mediante a absorção de energia radiante (luz). Com relação aos fundamentos de 
espectofotometria, pode-se afirmar que: 

A) um espectrofotômetro é um instrumento que contém componentes que geram energia luminosa, selecionam um 
comprimento de onda de luz específico, passa o raio de luz através da amostra e mede a mudança na intensidade da luz na 
passagem pela amostra. 

B) métodos de análise espectrofotométricos são métodos de comparação variáveis. A curva de calibração é um gráfico de 
absorbância em um comprimento de onda variável em função da pressão. 

C) a amostra é comparada com um padrão do mesmo, analisado sob diversas condições de química e luz, diferentes das 
condições da amostra. 

D) padrões são totalmente dispensáveis para verificação e garantia da precisão em todos os passos associados com a análise. 
 
050. A turbidez ou turvação de uma água é causada por diversos materiais em suspensão, de tamanho e natureza variados, tais 

como: lamas, areias, matéria orgânica e inorgânica finamente dividida, compostos corados solúveis, plâncton e outros 
organismos microscópicos. Existem vários métodos de determinação da turbidez. Assinale a alternativa que contempla os 
métodos que NÃO podem ser usados para medir turbidez. 

A) Visuais: comparação direta da amostra com soluções-padrão de diferente turvação. 
B) Instrumentais: utilização de um dispositivo óptico (turbidímetro). 
C) Gravimétrico: utilizando uma balança analítica.  
D) Espectrofotométricos: medição da razão entre as intensidades de luz transmitida e de luz emitida, através de um 

espectrofotômetro. 
 
051. Para realizar o tratamento de água, existem diversas etapas, dentre as quais podem ser citadas a coagulação química, a 

floculação, a flotação e a oxidação. Os produtos químicos comumente usados como auxiliar de coagulação, algicida e 
desinfetante são, respectivamente: 

A) sulfato de alumínio, sulfato de cobre e hipoclorito de sódio. 
B) carbonato de sódio, sulfato de alumínio e carvão ativado. 
C) hidróxido de cálcio, sulfato de cobre e carvão ativado. 
D) sulfato de cobre, sulfato de alumínio e hipoclorito de sódio. 
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052. O gráfico a seguir mostra a variação do número de mols de reagentes e produtos envolvidos em uma reação química, em 
função do tempo. 

 
Sobre essa reação, determine o tempo necessário, em minutos, para o sistema chegar ao equilíbrio e indique o número total 
aproximado, de mols dos produtos nesse ponto, respectivamente. 
A) 1,5 e 0,45. 
B) 4 e 0,65. 
C) 1,5 e 0,30. 
D) 4 e 0,30. 
 
053. Uma dispersão é uma mistura de duas ou mais substâncias em que as partículas de uma fase (fase dispersa) estão 

disseminadas entre as de outra fase (fase dispersante). As dispersões podem ser classificadas, com base na dimensão média 
das partículas da fase dispersa, conforme tabela abaixo. 

 
Tipo de 

dispersão 
Tamanho médios das 
partículas dispersas 

Visibilidade 

I < 1 nm Não visível a olho nu, nem ao 
microscópio óptico  

II 1 a 1000 nm Não visível a olho nu e visível ao 
ultramicroscópio  

III > 1000nm Visível a olho nu  
Na tabela, I, II e III representam, respectivamente: 
A) soluções, suspensões e colóides. 
B) colóides, soluções e suspensões. 
C) soluções, colóides e suspensões. 
D) colóides, suspensões e soluções. 
 
054. Soluções tampão (química) são soluções que atenuam a variação dos valores de pH (ácido ou básico), mantendo-o 

aproximadamente constante, mesmo com adição de pequenas quantidades de ácidos ou bases. Deseja-se preparar uma 
solução tampão com pH igual a 7,4. Se o pH encontrado foi de 8,2, assinale a alternativa que contempla o reagente que 
deve ser adicionado para correção. 

A) Na2SO4. 
B) AlCl3. 
C) CH3CO2H. 
D) KI. 
 
055. Qual a molaridade, em mol/L de uma solução de KOH formada pela mistura de 100 mL de solução a 5 mol/L com 120 

mL de solução a 3 mol/L? 
A) 3,1. 
B) 4,2. 
C) 5,8. 
D) 3,9. 

 
056. A entalpia (H) de 1,0 mol de uma substância composta é numericamente igual ao respectivo Calor de Formação. Sabendo 

que a entalpia de formaçao de C2H6O(l) = – 66 kcal/mol, CO2(g) = – 94 kcal/mol e H2O(l) = – 68 kcal/mol, a entalpia de 
combustão do etanol, em kcal/mol, é: 

A) – 96. 
B) + 326. 
C) – 326. 
D) + 96. 
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057. Pentóxido de dinitrogênio (N2O5) é um composto químico, sólido, branco, também citado como pentóxido de nitrogênio. 

O pentóxido de dinitrogênio encontra-se em estado sólido à temperatura ambiente (ao contrário dos outros óxidos de 
nitrogênio), tem o ponto de fusão aos 30 °C. O N2O5 reage com água (hidrolisando-se) para produzir ácido nítrico, como 
mostra a equação: N2O5(g) + H2O(l) → 2 HNO3(aq) ΔH = -140 kJ/mol. Então, o pentóxido de nitrogênio é o anidrido do ácido 
nítrico. Considerando também as seguintes equações termoquímicas: N2(g) + 3 O2(g) + H2(g) → 2 HNO3(aq) ΔH = -415 kJ/mol 
e  2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(l) ΔH = -572 kJ/mol, a entalpia de formação do pentóxido de dinitrogênio, em kJ/mol, é igual a: 

A) liberação de 847 kJ. 
B) liberação de 140 kJ. 
C) absorção de 11 kJ. 
D) absorção de 22 kJ. 
 
058. Titulação é o método de análise volumétrica que consiste em determinar a concentração de ácido ou de base através de 

um volume gasto de uma das soluções com molaridade conhecida. Este método é muito utilizado em laboratórios químicos 
e utiliza-se das seguintes vidrarias e reagentes: 

A) erlenmeyer, bureta e indicador ácido-base. 
B) funil de Buchner, sal e indicador ácido-base. 
C) balão volumétrico, proveta e indicador ácido-base. 
D) tubo de ensaio, erlenmeyer e indicador ácido-base. 
 
059. Observe as instruções da Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) do álcool etílico: 
         I. Inalação: transferir a vítima para local ventilado e descontaminado. 
         II. Contato com a pele: remover as roupas contaminadas e lavar o local com sabão e água fria corrente em abundância. 
         III. Contato com os olhos: lavar com água fria e corrente durante 15 minutos. 
         IV. Ingestão: não induzir ao vômito. 

V. Proteção para os prestadores de primeiros socorros: óculos de proteção, luvas e botas impermeáveis e respirador com       
filtro para vapores orgânicos. 

As instruções acima se referem a qual item da FISPQ? 
A) Estabilidade e reatividade. 
B) Medidas de primeiros socorros. 
C) Medidas de combate a incêndio. 
D) Manuseio e armazenagem. 
 
060. A legislação brasileira permite que seja adicionada à gasolina uma determinada quantidade de álcool anidro. Desde 1º de 

maio de 2013, o percentual obrigatório de etanol anidro combustível na gasolina é de 25%, sendo que a margem de erro é 
de 1% para mais ou para menos. Para testar o teor de álcool na gasolina, utiliza-se o método da separação de fases devido à 
polaridade dos solventes envolvidos. Foi feita uma análise em uma bomba de combustível para testar sua qualidade. 
Separou-se 50,0 mL de gasolina vermelha numa proveta de 100,0 mL e adicionou-se 50,0 mL de água. Após a agitação, 
essa mistura foi deixada em repouso por 5 minutos para a separação das fases. Em seguida, verificou-se que 12,5 mL saiu 
da fase vermelha (fase superior) para a água. Com base nesses dados, qual é o teor de álcool nessa amostra de gasolina? 

A) 12,5%. 
B) 25,0%. 
C) 37,5%. 
D) 62,5%. 
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