INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CONCURSO PÚBLICO
PROVAS OBJETIVAS – QUÍMICA DOCENTE

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartãoresposta: nome, número de inscrição, cargo para o qual se
inscreveu.
2. Assine seu cartãoresposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciar a prova.
4. Sua prova tem 30 questões, com quatro alternativas.
5. Preencha toda a área do cartãoresposta, correspondente a alternativa de sua escolha, com
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas ou
rasuradas ou marcadas diferente do modelo estabelecido no cartãoresposta serão anuladas.
6. O cartãoresposta não será substituído, salvo se tiver erro de impressão.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma
interferência.
8. A prova será realizada, com duração máxima de 03h, incluído o tempo para a realização da
prova objetiva e o preenchimento do cartãoresposta.
9. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas 01h após o início
da mesma, sob pena de ser excluído do concurso.
10. O candidato somente poderá levar o caderno de provas após 1h 30m do início da mesma.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o cartãoresposta, preenchido e assinado,
ao fiscal de sala.
12. Os 03 (três) últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartõesresposta preenchidos e o material
de prova não utilizado. Esses candidatos deverão assinar a ata de sala atestando que o
envelope foi devidamente lacrado.
BOA PROVA!

1

QUESTÕES OBJETIVAS  QUÍMICA
CONHECIMENTO ESPECÍFICO
01. Qual deve ser o valor da normalidade de uma solução de dicromato de potássio 0,18 molar quando a
mesma atua como oxidante. Dados: Cr=52u. K= 39u. O=16u.
a) 0,75 normal.
b) 1,15 normal.
c) 1,63 normal.
d) 1,08 normal.
02. Numa experiência, 4,4g de um soluto molecular não volátil são dissolvidos em 396g de água, sendo
que a pressão de vapor da água cai de 22,71 para 22,63 mmHg. Qual massa molecular de soluto deverá
ser encontrada? Dados: O=16 u. e H=1u.
a) 60,43u.
b) 56,77u.
c) 44,52u.
d) 36,85u.
03. O composto abaixo representa a molécula da heroína. Podese dizer que os radicais presentes são:

a) diacetil.
b) dimetilcetil.
c) acetilbenzil.
d) dicetilmetila.
04. No estudo de muitos íons complexos, como exemplo o [ Co(NH3)6 ]+³, as ligações ao átomo central
podem representar utilizando seis orbitais híbridos sp³d² ou d²sp³ equivalentes. Com base na separação
máxima de orbitais, que geometria devem ter estes complexos?
a) tetraédrica.
b) bipiramidal.
c) octaédrica.
d) piramidal.
05. O trióxido de enxofre SO3, é um gás irritante e corrosivo das membranas mucosas; quando presente
no ar, na proporção de 1ppm ou mais, causa tosse e irritação sendo que a altas temperaturas esse gás se
decompõe. Qual deve ser a pressão parcial de equilíbrio do SO3 a 1100K, sabendo que nessa
temperatura Kp=2,45 atm e que as pressões parciais de SO2 e O2 são respectivamente, 0,375 e 0,482
atm.
a) 126,16 mmHg
b) 116,36 mmHg
c) 106,46 mmHg
d) 96,56 mmHg
06. Num laboratório, o resíduo deixado por ignição de um sal de sódio de um ácido carboxílico era
branco, solúvel em água, azulava o papel de tornassol e reagia com solução diluída de ácido clorídrico
com formação de bolhas de gás. Qual deve ser a provável composição química encontrada?
a) hipossulfito de sódio.
b) sulfato de sódio.
c) carbonato de sódio.
d) cloreto de sódio.
07. Numa experiência foi coletado uma amostra de gás com 30cm³ a 60ºC sobre a água, sendo a pressão
total medida igual a 592,2 mmHg. Qual o volume de gás seco esperado a 30ºC e 1 atm. Dado: pressão de
vapor da água a 60ºC é igual a 149,2mmHg.
a) 16,8 cm³
b) 12,4 cm³
c) 14,7 cm³
d) 15,9 cm³

2

08. A unidade normal e consequentemente o conceito de massas equivalentes, assim como o princípio
da equivalência, são ainda largamente empregados em laboratórios industriais de análises químicas pela
sua rápida e fácil aplicação, não sendo necessários conhecimentos sobre a estequiometria da reação
envolvida. Dessa forma, analise as questões abaixo e indique a afirmativa falsa.
a) A massaequivalente de sais hidratados é calculada da mesma forma que um sal normal.
b) A massaequivalente de óxidos também é calculada como se fosse um sal normal.
c) A massaequivalente de sais ácidos, básicos ou duplos depende da reação em que o sal está participando. De
maneira geral, teremos que massaequivalente deste tipo de sal será calculada pelo quociente entre a massa
molar do sal e a valência total dos radicais que reagiram (ou foram substituídas).
d) Na definição de massaequivalente de ácidos e bases, empregase o conceito de ácido e base de Bronsted e
Lowry.
09. A atividade germinicida e a toxidade das sulfanilamidas derivam de um fator relativamente simples:
as enzimas, nas bactérias, confundemnas com o ácido paminobenzóico que é um metabólito essencial.
Esse processo é conhecido como:
a) ataque metabolito.
b) antagonismo de metabolito.
c) sulfonação de metabolito.
d) hidrogenação de metabolito reverso.
10. O oxalato de cálcio ocorre como um dos constituintes das folhas de espinafre e é um dos
constituintes das pedras formadas nos rins. Uma alíquota de 10,0ml de uma solução aquosa de oxalato
de cálcio contém 0,015g deste sal. Calcule a concentração em massa desse sal na solução. Dados:
Ca=40u. C=12u. O=16u.
a) 5,5g/l
b) 8,2g/l
c) 10,5 g/l
d) 12,44g;l
11. Calcule o rendimento percentual da reação abaixo quando 50,0g de clorofórmio forem colocados
para reagir com 100g de zinco e água em excesso, obtendo 6,09g de metano. Dados; Zn= 65,39u.
Cl=35,5u. C=12u. H=1u.
CHCl3 + Zn + H2O → CH4 + Zn(OH)Cl
a) 46,1%
b) 55,1%
c) 62,15
d) 91,1%
12. Sobre a lei de Van´t Hoff ,da osmose, podese afirmar sendo verdadeiro:
a) A pressão osmótica de uma solução molecular diluída é diretamente proporcional ao volume da solução.
b) A pressão osmótica de uma solução depende do número de partículas do soluto num volume de solução.
c) A pressão osmótica é inversamente proporcional à temperatura absoluta da solução.
d) A pressão osmótica depende da carga elétrica das partículas dissolvidas na solução.
13. Podese afirmar que os nomes corretos dos compostos químicos abaixo são respectivamente,
segundo a IUPAC: ácido hipocloroso, hidróxido de amônio e sulfeto ácido de potássio. Indique abaixo a
alternativa cujas fórmulas são representadas:
a) HClO, NH3OH, KHS
b) HClO, NH4OH, KH2S
c) HClO2, NHOH, K2HS
d) HClO4, NH4OH, KHS
14. Numa análise química, a fase final na determinação da estrutura de um alcano desconhecido foi a
síntese pelo acoplamento do di(tbutil)cobrelítio com o brometo de nbutila. Dessa forma, qual o alcano
esperado?
a) 2,2Dimetilhexano.
b) 2,3Dimetilpentano.
c) 2,2Dimetil –propano.
d) 2,4Dimetil4etilheptano.
15. Qual dos compostos abaixo tem geometria tetraédrica:
a) fenilamina.
b) metilamina.
c) peróxido de hidrogênio.
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d) ácido sulfuroso.
16. . Os sais hidratados apresentam moléculas de água intercaladas no retículo cristalino iônico do sal.
Dessa forma, podemos dizer que as fórmulas moleculares respectivamente dos sais sulfato ferroso e
sulfato cúprico são:
a) FeSO4 . 6H2O e CuSO4 . 5H2O
b) FeSO4 . 7H2O e CuSO4 . 5H2O
c) FeSO4 . 5H2O e CuSO4 . 7H2O
d) FeSO4 . 6H2O e CuSO4 . 7H2O
17. Seja a distribuição eletrônica: 1s², 2s¹, dessa forma dizse que a estrutura pode pertencer a:
a) íon cátion do boro e íon cátion do lítio, sendo estruturas isoeletrônicas.
b) íons de boro e berílio, sendo isoeletrônicos.
c) íon cátion do berílio e lítio, sendo estruturas isoeletrônicas.
d) lítio e íon cátion do boro, sendo estruturas isoeletrônicas.
18. O benzeno é um dos mais importantes compostos usados na indústria química. Este composto reage
com gás hidrogênio, na presença de catalisadores, formando ciclohexano. Qual deve ser o volume de H2
a 20ºC e 1,0atm, para hidrogenar 2,5Kmol de benzeno.
a) 120m³
b) 140m³
c) 160m³
d) 180m³
19. Os Petróleos são misturas complexas de hidrocarbonetos, que incluem quatro séries importantes de
compostos estudados na Química Orgânica. Podemos dizer que são:
a) parafinas, oleifinas, naftenos e gases.
b) oleifinas, aromáticos, naftenos e gasolinas.
c) naftenos, oleifinas, parafinas e aromáticos.
d) aromáticos, hidrocarbonetos, oleifinas e naftenos.
20. Uma indústria siderúrgica utiliza, para obtenção de ferro, um minério contendo 90,6cg/g de magnetita
(Fe3O4). Esse óxido reage com coque (carbono) formando ferro e gás carbônico. Supondo que essa
indústria consome por dia 250 toneladas de minério, qual deve ser a massa aproximada de ferro
produzida diariamente. Dados: Fe= 55,8u
a) 164 toneladas.
b) 188 toneladas.
c) 220 toneladas.
d) 245 toneladas.
CONHECIMENTOS GERAIS
21. A Constituição da República Federativa do Brasil concede especial tratamento à educação do País,
apontando em seus dispositivos inúmeros princípios norteadores, diretrizes e objetivos a serem
observados pelos Poderes Públicos. Acerca dos objetivos e princípios básicos apontados na Carta
Constitucional, analise a segunda coluna com as informações apresentadas na primeira e assinale a
alternativa que corresponda à sequência correta:
( 1 ) princípios.
( 2 ) objetivos.

(
(
(
(
(
(

) pleno desenvolvimento da pessoa.
) gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais.
) pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas.
) preparo para o exercício da cidadania.
) gestão democrática do ensino público, na forma da lei.
) qualificação para o trabalho.

a) 1, 2, 1, 1, 2 e 2.
b) 2, 1, 2, 1, 1 e 1.
c) 2, 1, 1, 2, 1 e 2.
d) 1, 2, 2,1, 2 e 1.
22. São obrigações impostas aos docentes pelas Diretrizes e Bases da Educação Nacional, EXCETO:
a) estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento familiar.
b) colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
c) participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional.
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d) participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino.
23. O Plano Nacional de Educação, aprovado pela Lei Federal n. 10.172, de 09 de janeiro de 2001, impôs
medidas, definiu estruturas e objetivos a serem atendidos pela Administração Pública das três esferas de
governo. Analise atentamente os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA:
I – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de
Educação, elaborar planos decenais correspondentes.
II – São Níveis de Ensino: Educação de Jovens e Adultos, Educação a Distância e Tecnologias
Educacionais; Educação Tecnológica e Formação Profissional, Educação Especial e Educação Indígena.
III – O Plano, dentre outras medidas, busca o estabelecimento de programas de formação de formadores
para a educação tecnológica e formação profissional.
a) todos os itens estão incorretos.
b) todos os itens estão corretos.
c) os itens I e II estão incorretos.
d) os itens II e III estão corretos.
24. São fontes de receitas do FUNDEB  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, nos
percentuais definidos em lei, incidentes sobre a receita dos tributos abaixo, EXCETO:
a) imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos.
b) imposto sobre a propriedade de veículos automotores.
c) imposto sobre serviços de qualquer natureza.
d) parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade territorial rural, relativamente a imóveis
situados nos municípios.
25. O Conselho Nacional de Educação, composto pelas Câmaras de Educação Básica e de Educação
Superior, tem as seguintes atribuições conferidas em lei, a saber:
a) analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional, no que diz respeito à
integração entre os diferentes níveis e modalidade de ensino.
b) emitir parecer sobre assuntos da área educacional, somente quando solicitado pelo Ministro de Estado da
Educação e do Desporto.
c) subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Educação, cujo acompanhamento da execução competirá
exclusivamente ao Conselho Regional respectivo.
d) aprovar o seu regimento, elaborado pelo Ministro de Estado da Educação e do Desporto.
26. São características do Ensino Fundamental, previstas em lei, EXCETO:
a) gratuidade nas escolas públicas.
b) duração de 9 (nove) anos.
c) início aos 4 (quatro) anos de idade.
d) recenseamento dos educandos pelo Poder Público.
27. A Lei Federal n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, incluiu nas Diretrizes e Bases da Educação Nacional a
temática “ História e Cultura AfroBrasileira” , tornandoa obrigatória no currículo oficial da Rede de
Ensino. Sobre este assunto, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:
I – Os conteúdos referentes à História e Cultura AfroBrasileira serão ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.
II – Nos estabelecimentos de ensino fundamental, oficiais e particulares, tornase obrigatório o ensino
sobre História e Cultura AfroBrasileira, exceto para os ensinos médio e superior.
III  O conteúdo programático incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição
do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.
a) todos os itens estão corretos.
b) os itens I e III estão corretos.
c) os itens II e III estão incorretos.
d) todos os itens estão incorretos.
28. No tocante às Diretrizes e Bases da Educação do Brasil, incumbe aos estabelecimentos de ensino,
respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, EXCETO:
a) assegurar o cumprimento dos dias letivos e horasaula estabelecidas.
b) informar aos responsáveis pelo aluno sobre a frequência e rendimento escolar, bem como sobre a execução
da proposta pedagógica da escola.
c) notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da Comarca e ao respectivo representante do
Ministério Público a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de cinquenta por cento do
percentual permitido em lei.
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d) velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada discente.
29. A Lei Federal n. 11.494/07, que disciplina o FUNDEB  Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, observa o modo de atuação dos
membros dos Conselhos dos Fundos. Sobre este tema, assinale a alternativa que NÃO condiz com o
diploma legal citado.
a) A atuação não assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou
prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro, mesmo sobre as pessoas que lhes
confiarem ou deles receberem informações.
b) A atuação dos membros dos conselhos não será remunerada.
c) A atuação é considerada atividade de relevante interesse social.
d) Quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, no curso do
mandato, ficará vedada atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.
30. A LDB estabelece que a União deve elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no qual deve contar objetivos e metas para os níveis de
ensino. Considerando esta afirmativa, assinale a alternativa que apresenta todos os Níveis de Ensino
previstos no Plano Nacional de Educação:
a) Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Superior.
b) Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Superior.
c) Ensino Médio e Ensino Superior
d) Ensino Fundamental e Ensino Médio.
RASCUNHO:
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