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INSTRUÇÕES 

 
1. Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. Assine no local 

indicado. 
 
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. 
 
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo 

permitidas perguntas aos Fiscais. 
 
4. Esta prova é composta por questões de múltipla escolha, com somente 

uma alternativa correta. 
 
5. Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela 

impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao Fiscal. 

 
6. Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em 

cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta 
preta ou azul-escura. 

 
7. Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma 

mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo 
destinado para cada marcação anulam a questão.  

 
8. Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.
 
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os 

candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, 
eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-cumprimento destas 
exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso. 

 
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 

Aguarde autorização para devolver, em separado, o caderno de prova 
e a folha de respostas, devidamente assinados. 

 
11. O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na 

duração desta prova. 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS 
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QUÍMICA 

 

Leia o texto a seguir e responda às questões 01 e 02. 

 

01- Os indicadores naturais são utilizados nas aulas 
práticas de química porque apresentam a propriedade 
de mudar de cor em função da acidez ou basicidade do 
meio em que se encontram. Por exemplo, o extrato 
aquoso de coloração violeta, obtido a partir das folhas 
de repolho roxo, apresenta coloração rosa em meio 
ácido e coloração verde em meio básico. Considerando 
as soluções aquosas de N2O3, NH3, Na2CO3, AlCl3 e 
K2O, assinale a alternativa que apresenta a coloração 
correta da solução após a adição de uma pequena 
quantidade do extrato de repolho roxo. 

 N2O3 NH3 Na2CO3 AlCl3 K2O 
a) rosa verde rosa verde rosa 
b) verde rosa verde rosa rosa 
c) rosa verde verde rosa verde 
d) verde verde rosa rosa rosa 
e) rosa rosa verde verde verde 

 

02- Sobre as substâncias N2O3, NH3, Na2CO3, AlCl3 e K2O, 
considere as afirmativas a seguir. 
I. A ligação química entre os átomos de N e O na 

molécula de N2O3 apresenta maior caráter iônico 
do que a ligação entre os átomos de N e H na 
molécula de NH3. 

II. Os átomos das fórmulas AlCl3 e K2O são mantidos 
unidos por interações eletrostáticas. 

III. A fórmula eletrônica (fórmula de Lewis) da 
molécula de NH3 apresenta um total de quatro 
pares de elétrons. 

IV. 10 g de Na2CO3 possui igual número de átomos de 
oxigênio que 10 g N2O3.

 

Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

a) I e II. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) I, III e IV.  

 

03- Os óxidos ácidos, CO2, SO2 e NO2, são encontrados na 
atmosfera e seu aumento é um fator de preocupação 
para os seres humanos, pois causam, entre outras 
coisas, as chuvas ácidas. Eles reagem com a água 
formando ácidos que se ionizam conforme as 
equações a seguir: 

 

 H2CO3 + H2O  H3O+ + HCO3
- Ka1 = 4,3 x 10-7

 

 H2SO3 + H2O  H3O+ + HSO3
- Ka1 = 1,5 x 10-2

 

 HNO3 + H2O → H3O+ + NO3
- ionização total 

 

De acordo com esses dados, considere as afirmativas 
a seguir. 
I. O equilíbrio H2CO3 + H2O  H3O+ + HCO3

- está mais 
deslocado para a formação de HCO3

- do que o 
equilíbrio H2SO3 + H2O  H3O+ + HSO3

- para a 
formação de HSO3

-

 

II. A reação do HNO3 diluído com solução aquosa de 
NaOH forma um sal neutro. 

III. O H2SO3 é um ácido mais forte que o H2CO3. 
IV. A constante de ionização do HSO3

- é menor que 1,5 
x 10-2. 

Estão corretas apenas as afirmativas:  

 

a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) I, III e IV. 
e) II, III e IV.  

 

Leia o texto a seguir e responda às questões 04 e 05. 

 

As transformações químicas sempre fascinaram a 
humanidade. As técnicas de fermentação, que consistem em 
transformações químicas por microorganismos (leveduras), 
foram desenvolvidas há cerca de dez mil anos por diferentes 
povos, como os egípcios, germanos e israelitas, e 
possibilitaram a obtenção de vários tipos de bebidas 
alcoólicas. Neste processo, conhecido como fermentação 
alcoólica, as leveduras atuam sobre os açúcares, produzindo 
etanol e gás carbônico, conforme a equação química: 

 

C6H12O6

 

→ 2 C2H5OH + 2 CO2

 
 

04- Assinale a alternativa que indica corretamente qual é a 
massa de álcool produzida a partir de 100 mL de uma 
solução aquosa de glicose com concentração molar 
igual a 20,0 mol/L e levedura suficiente para a 
fermentação total do açúcar. 

Massas molares (g/mol): O=16,0; C=12,0; H=1,00 

a) 9,60 g 
b) 18,4 g 
c) 46,0 g 
d) 96,0 g 
e) 184  g 
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05- Ao coletar o gás carbônico, produzido na fermentação 

descrita no texto, em um béquer contendo uma 
solução aquosa de hidróxido de cálcio, ocorre a 
formação de um precipitado branco de carbonato de 
cálcio. Assinale a alternativa que contém a equação 
química que representa corretamente a reação. 

 

a) CO2 (g) + Ca(OH)2 (aq) → CaCO3 (s) 
b) CO2 (g) + Ca(OH)2 (aq) → CaCO3 (s) + H2O (l) 
c) CO2 (g) + Ca(OH)2 (aq) → CaCO2 (s) + H2O (l) 
d) CO2 (g) + CaOH2 (aq) → Ca(CO2)2 (s) + H2O (l) 
e) CO2 (g) + CaOH (aq) → CaCO3 (s) + H2O (l) 

 
Leia o texto a seguir e responda às questões 06 e 07. 
 
Os feromônios são substâncias químicas secretadas por 
algumas espécies de insetos e de mamíferos e utilizados 
em diferentes formas de comunicação entre os indivíduos 
da mesma espécie. A tabela a seguir mostra alguns 
feromônios de formigas e suas respectivas respostas 
comportamentais. 

 
06- Assinale a alternativa que correlaciona corretamente 

as funções orgânicas dos feromônios listados. 

07- O feromônio que reage com solução de hidróxido de 
sódio para formar um sal orgânico é o representado 
pelo número: 

 
a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
e) V. 

 
08- A sílica (SiO2) é um dos principais constituintes na 

fabricação de vidros. Este constituinte pode ser obtido 
a partir das seguintes equações termoquímicas de 
formação, no estado padrão: 

I. Si (s) + O2 (g) → SiO2 (s)              ∆H= -911,0 kJ/mol 
II. Si (s) + 2 H2 (g) → SiH4 (g)           ∆H= -34,00 kJ/mol 
III. H2 (g) + ½ O2 (g) → H2O (l)           ∆H= -286,0 kJ/mol 

 
Com base nestes dados, é correto afirmar que a reação 
SiH4 (g) + 2 O2 (g) →  2 H2O (l) + SiO2 (s), é: 

 
a) Exotérmica e libera 1.449 kJ/mol de SiH4 
b) Exotérmica e absorve 1.449 kJ/mol de SiH4 
c) Exotérmica e libera 1.517 kJ/mol de SiH4 
d) Endotérmica e libera 1.283 kJ/mol de SiH4 
e) Endotérmica e absorve 1.283 kJ/mol de SiH4 

 
Leia o texto a seguir e responda às questões 09 e 10. 
 
Os fermentos comerciais são utilizados para preparação de 
bolos. Em casa, estes fermentos podem ser preparados 
misturando 0,020 mol de bicarbonato de sódio sólido com 
0,010 mol de ácido tartárico sólido. A equação química que 
representa a produção de gás carbônico a partir destes 
reagentes é: 
 

2 NaHCO3 + H2C4H4O6 → Na2C4H4O6 + 2 H2O + 2CO2 
 
09- A reação representada pela equação química anterior é 

realizada segundo um dos procedimentos: 
I. Triturando os reagentes sólidos. 
II. Misturando as soluções aquosas dos reagentes. 
Utilizando as quantidades descritas no texto, à mesma 
temperatura, a formação de gás carbônico é: 

 
a) Mais rápida em II, porque o CO2 é muito solúvel em 

água. 
b) Mais rápida em I, porque o CO2 é liberado na forma 

de gás. 
c) Mais rápida em II, porque, em solução, a freqüência 

de colisões entre os reagentes é maior. 
d) Mais rápida em I, porque, no estado sólido, a 

concentração dos reagentes é maior. 
e) Igual em I e II, porque as quantidades de reagentes 

são as mesmas. 
 
10- Dissolvendo-se 0,020 mol de NaHCO3(s) e 0,010 mol de 

H2C4H4O6(s) em água suficiente para preparar 100 mL 
de solução, a concentração, em mol/L, dos íons sódio 
na solução resultante é: 

 
a) 0,010  
b) 0,020  
c) 0,10  
d) 0,20  
e) 1,0  

 
Leia o texto a seguir e responda às questões 11 e 12. 

 
O metal titânio é utilizado em fraturas devido à sua 
compatibilidade biológica, permitindo boa aderência entre o 
osso e o metal. O titânio é extraído do mineral denominado 
ilmenita, formada por óxido de titânio e óxido de ferro, de 
acordo com um processo realizado em quatro etapas: 
 
Etapa I- ilmenita     TiO2 (s) 
                 Retirada do FeO por imantação 
 
 
Etapa II- TiO2 (s) + C (s) + 2 Cl2 (g)                     TiCl4 (l) + CO2 (g) 
             Aquecimento 
 
Etapa III- TiCl4 (l) impuro              TiCl4 (l) puro 
        Retirada de impurezas por destilação fracionada 
 
 
Etapa IV- TiCl4 (l) + 2 Mg (l)    Ti(s) + MgCl2 (l) 
       T = 700°C 
 

 Fórmula do feromônio Resposta 
comportamental das 
formigas. 

I- 

 

Feromônio protetor de 
alimento 

II- CH3(CH2)4CH2-OH Feromônio de alarme 
III- CH3(CH2)9CH3 Feromônio de trilha 
IV- CH3CH2(CO)CH2(CH2)5CH3 Feromônio de luta 
V- CH3(CH2)3CH2-COH Feromônio de alarme 

 I II III IV V 
a) ácido 

carboxílico  
álcool cetona hidro-

carboneto  
aldeído 

b) álcool cetona hidro-
carboneto 

aldeído ácido 
carboxílico 

c) ácido 
carboxílico 

álcool hidro-
carboneto 

cetona aldeído 

d) aldeído álcool hidro-
carboneto 

cetona ácido 
carboxílico 

e) cetona aldeído hidro- 
carboneto 

ácido  
carboxílico 

álcool 
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11- Neste processo, ocorrem reações de oxi-redução apenas nas 
etapas: 

 
a) I e II. 
b) I e IV. 
c) II e III. 
d) II e IV. 
e) III e IV. 
 

12- Dos gráficos a seguir, aquele que representa a 
temperatura (T) da etapa III em função do tempo (t) é: 

 

 
13- Um agricultor ao cercar a sua propriedade, com arame 

de ferro, solicitou à empresa responsável que a 
protegesse contra a corrosão. A opção da empresa foi 
colocar a cerca em contato com outro metal 
apropriado. Com base na tabela de potenciais a seguir, 
assinale a alternativa que apresenta os metais que 
protegerão a cerca da corrosão. 

 
 

Equação da semi-reação E° (V) 
Ca2+ (aq) + 2 e-  Ca (s) - 2,87 
Mg2+ (aq) + 2 e-  Mg (s) - 2,36 
Al3+ (aq) + 3 e-  Al (s) - 1,68 
Zn2+ (aq) + 2 e-  Zn (s) - 0,76 
Fe2+ (aq) + 2 e-  Fe (s) - 0,44 
Ni2+ (aq) + 2 e-  Ni (s) - 0,23 

Sn2+ (aq) + 2 e-  Sn (s) - 0,14 
Pb2+ (aq) + 2 e-  Pb (s) - 0,13 
2 H+ (aq) + 2 e-  H2 (g) 0,00 
Cu2+ (aq) + 2 e-  Cu (s) + 0,34 

 
a) Mg e Cu. 
b) Al e Sn. 
c) Zn e Al. 
d) Pb e Mg. 
e) Zn e Ni. 

 
14- A liofilização desempenha um papel de grande importância 

na indústria de alimentos e de medicamentos, conferindo 
aos produtos uma maior estabilidade. Esta técnica é um 
processo de secagem por meio da qual a água contida no 
produto é removida a partir do congelamento do material 
hidratado, seguido da sua sublimação sob pressão 
reduzida. O processo de liofilização está baseado no 
diagrama de fases da água, representado a seguir, fora de 
escala. 

 

 
 
Com base no diagrama, considere as afirmativas a seguir. 
I. Na região A, o produto encontra-se com a água no 

estado sólido. 
II. Em qualquer ponto do segmento OF, após um 

certo tempo, coexistem os estados sólido e vapor. 
III. O processo de secagem do produto congelado 

corresponde à sua passagem direta da região B 
para a região C. 

IV. No ponto O, a temperatura de ebulição da água 
coincide com a temperatura de congelamento.  

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 
a) I e III. 
b) I e IV. 
c) II e IV. 
d) I, II e III. 
e) II, III e IV. 
 

15- Os radiofármacos são produtos obtidos a partir de 
substâncias irradiadas por radioisótopos e são utilizados 
no diagnóstico ou tratamento de doenças em seres 
humanos. Por exemplo, suspensões coloidais do isótopo 
radioativo 198Au são utilizadas no tratamento de diversas 
formas de câncer. O gráfico a seguir representa o 
decaimento de uma amostra de 198Au, em função do tempo. 
 

 
 

Sobre o gráfico, é correto afirmar: 
 
a) A meia-vida do radioisótopo depende da quantidade 

da amostra. 
b) A meia-vida do 198Au é de aproximadamente 3 dias. 
c) A meia-vida do 198Au é de aproximadamente 7 dias. 
d) Após 2 meias-vidas, a amostra contém 240 g de 198Au.  
e) Após 3 meias-vidas, a amostra final representa 25% 

da amostra inicial. 




