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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. Após autorização 
confira a opção para Língua Estrangeira Moderna correspondente à sua 
inscrição.

 
3.       A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo 
permitidas perguntas aos Fiscais.

 
4.       Nesta prova, há dois tipos de questões:

Questão discursiva, na prova de Redação.
Questões de múltipla escolha, nas provas de Língua Portuguesa, Literatura e 
Língua Estrangeira Moderna, em que há 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, a folha definitiva da 
redação, 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: 4 HORAS
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SALA-CARTEIRA

  
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

  
NOME DO CANDIDATO
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MATEMÁTICA 
 
01- A organização de um evento esportivo pretende, na coreografia de abertura, posicionar 372 pessoas 

formando pequenos arcos de modo que, no primeiro arco, estejam 20 pessoas e, para cada um dos arcos 
seguintes, estejam duas pessoas a mais do que no arco anterior. O número de arcos formados pelas 
pessoas é: 

 

a)   9 
b) 11 
c) 12 
d) 15 
e) 20 

11 

QUÍMICA 

DADO: Tabela de Potenciais-Padrão de Redução a 25 ºC. 

SEMI-REAÇÃO Eº (v) 
Mg2+ + 2 e- → Mg -2,37 
Al3+ + 3 e- → Al -1,66 
Zn2+ + 2 e- → Zn -0,76 
Fe2+ + 2 e- → Fe -044 
Sn2+ + 2 e- → Sn -0,14 
Cu2+ + 2 e- → Cu +0,34 
Ag+ + 1 e- → Ag +0,80 
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Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 a 05. 
 

Um aquarista, ao montar um aquário marinho, além da inerente preocupação com a beleza do aquário, com as 
cores e com a diversidade dos peixes, deve, também, preocupar-se com a qualidade da água e da vida dos 
animais. Entre outros aspectos, alguns parâmetros como salinidade, pH e gases dissolvidos devem ser 
controlados. 
 

01- O aquarista citado no texto, ao fazer um teste de solubilidade de sal, adicionou 50,0 g de cloreto de sódio 
(NaCl) em 200 mL de água, a 200C e a 1 atmosfera de pressão. O coeficiente de solubilidade deste sal, a 
200C, é 36,0 g por 100 g de água. Sobre o sistema preparado pelo aquarista, é correto afirmar: 

 

a) É heterogêneo. 
b) É bifásico. 
c) É uma solução insaturada. 
d) Através de filtração, recupera-se o sal dissolvido. 
e) Em 100 g de solução saturada de NaCl há 36,0 g de NaCl dissolvidos. 

 
02- Os gases mais importantes para o trabalho dos aquaristas são o oxigênio, o nitrogênio e o dióxido de 

carbono. O dióxido de carbono pode ser monitorado por meio da variação do pH. Para a manutenção da 
qualidade da água e dos animais, o pH da água do aquário deve ser próximo de 8,0 (oito). Com base nestas 
informações, considere os equilíbrios químicos a seguir.  

 

CO2(g)+  H2O(l)              H2CO3(aq) 
H2CO3(aq)                           HCO −

)(aq3  +  H +
(aq)  

HCO −
)(aq3                     CO −2

3(aq)  +  H +
(aq)  

 

Com base nas informações e nas equações apresentadas, é correto afirmar: 
 

a) Para manter o pH 8 no aquário, a concentração de H+ deve ser maior que a concentração de −OH . 

b) Os produtos de ionização do H2CO3  são  CO −2
3  e −OH . 

c) O aumento da concentração de H+ implica na elevação do pH do meio. 
d) O acúmulo de CO2

 dissolvido diminui o pH do meio. 
e) O aumento das concentrações de CO −2

3 e de HCO −
3

 diminui a disponibilidade do CO2 na água do aquário. 
 
03- O ciclo do nitrogênio no aquário pode ser controlado com o uso de areia calcárea que funciona como um 

filtro biológico. A amônia é liberada na água como produto de dejetos de peixes e de invertebrados e, na 
forma não ionizada (NH3), é mais tóxica, pois pode facilmente invadir tecidos corporais. Algumas bactérias 
oxidam a amônia em nitrito (NO2

⎯) e outras transformam nitrito em nitrato (NO3
⎯ ) os quais são absorvidos 

como fonte de nitrogênio por microalgas. A transformação da amônia em nitrato está representada a seguir: 

2 NH3     +        3 O2                             2 H+      +    2 NO2
    +   2 H2O

2 NO2     +           O2                          2 NO3         
    

                    

     
 

 

Com base nas informações e nas equações apresentadas, é correto afirmar: 
 

a) O número de oxidação do nitrogênio na amônia é maior que no nitrito. 
b) O número de elétrons envolvido na transformação do nitrito para nitrato é 1. 
c) O oxigênio atua como agente redutor e a amônia como oxidante. 
d) A amônia é uma molécula polar e apresenta geometria piramidal. 
e) O nitrato (NO3¯), na fórmula de Lewis, apresenta 22 elétrons. 
 

04- Em uma análise da concentração da amônia na água do aquário, encontrou-se uma concentração de  
0,68 mg/L. Considerando que a concentração ideal de amônia no aquário seja de 0,17 mg/L e que o filtro 
apresenta uma velocidade média de decomposição da amônia de 2,0.10-6 mol/h, é correto afirmar que o 
tempo necessário para que a concentração da amônia, através do filtro, se torne ideal será igual a: 
Dado: Massa Molar(g/mol) NH3 = 17,0 
 

a) 5,0 horas. 
b) 10 horas. 
c) 15 horas. 
d) 20 horas. 
e) 25 horas. 
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05- O aquarista descrito no texto possuía 3 frascos, sem identificação, de três sólidos brancos: Na2CO3, 
Ca(NO2)2 e CaCl2. É correto afirmar que o conjunto de testes simples, sem auxílio de tabelas, que permite 
identificar cada sal é: 

 

a) Solubilidade em água e condutibilidade elétrica. 
b) Condutibilidade elétrica e medição do pH. 
c) Adição de gotas de ácido forte e medição do pH. 
d) Adição de gotas de base forte e condutibilidade elétrica. 
e) Adição de gotas de base forte e solubilidade em água. 
 

06- O Museu de Arte Contemporânea (MAC) no Ibirapuera-SP inaugurou, em agosto de 2005, uma mostra de 86 
desenhos dos sobreviventes da bomba atômica lançada sobre Hiroshima, há 60 anos. O poder de destruição 
da bomba atômica não está apenas na liberação enorme de energia, mas também na grande quantidade de 
radiações ionizantes liberadas como partículas alfa, beta, radiação gama, radiação X, infravermelho e 
ultravioleta. Em relação aos processos nucleares, é correto afirmar: 

 

a) Átomos radioativos são aqueles cuja composição nuclear é igual à de seus isótopos estáveis. 
b) Quando um elemento radioativo emite uma partícula beta, resulta em um elemento isóbaro a ele. 
c) As partículas alfa possuem maior poder de penetração em tecidos biológicos que as radiações gama. 
d) O processo da fissão nuclear origina núcleos maiores e mais instáveis. 
e) O tempo de meia vida de uma amostra radioativa depende de sua massa inicial. 
 

07- Os explosivos possuem muitas aplicações como abertura de estradas, de túneis e implosões de 
construções. A eficácia do explosivo, entre outras propriedades, é decompor-se em uma reação muito 
exotérmica. A nitroglicerina é um poderoso explosivo que, ao detonar, forma quatro diferentes gases, 
conforme equação química representada a seguir. 

 

2C3H5(NO3)3(l)                           3 N2(g)  +  1/2 O2(g)  +  6CO2(g)  +  5H2O(g) 
 

Conhecendo a entalpia de formação da nitroglicerina (∆Hf
0= - 364,0 kJ/mol), do dióxido de carbono  

(∆Hf
0= - 393,5 kJ/mol) e da água (∆Hf

0= - 241,8 kJ/mol), é correto afirmar que a quantidade de calor liberado, à 
pressão constante, quando se detonan 5,00 g de nitroglicerina, é, aproximadamente: 
Dado: Massa Molar(g/mol) C3H5(NO3)3 = 227,0 

 

a) –31,30 kJ 
b) –241,8 kJ 
c) –969,8 kJ 
d) –1421  kJ 
e) –2842  kJ 

 
08- Uma forma de preparar pequenas quantidades de H2 gasoso, no laboratório, é através da reação entre o 

magnésio e o ácido clorídrico. Para o recolhimento do gás, pode ser utilizado o coletor de gás sobre a água, 
como representado a seguir. 

 

 
 

Em relação a esse sistema, é correto afirmar: 
 

a) A pressão no frasco coletor é a pressão do gás hidrogênio resultante da reação somada à pressão de vapor da 
água. 

b) A pressão de vapor da água que evapora da cuba pneumática independe da temperatura do sistema. 
c) A pressão do gás hidrogênio no frasco coletor é inversamente proporcional ao número de mol desse gás. 
d) A pressão do gás hidrogênio gerado na reação provoca a entrada de água no balão coletor. 
e) A velocidade de formação do gás hidrogênio independe da concentração do ácido utilizado. 
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09- Agentes protetores solares (ou filtros solares) ajudam a bloquear a radiação UV antes que ela cause danos à 
pele. Alguns produtos são opacos e refletem a radiação UV, como as pastas brancas que os salva-vidas 
costumam usar no rosto. Essas pastas contêm pigmentos brancos refletores, como o dióxido de titânio 
(TiO2) e o óxido de zinco (ZnO). Em relação aos compostos citados, considere as afirmativas a seguir. 
I. O óxido de zinco reage com base forte e com ácido forte. 
II. A configuração eletrônica do íon titânio no TiO2 é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 
III. A configuração eletrônica do íon zinco no ZnO é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8. 
IV. O metal zinco apresenta maior raio atômico que o metal titânio. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

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

 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 10 a 12. 

 

O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, associados a pequenas quantidades de outras classes 
de compostos que contêm nitrogênio, oxigênio e enxofre. O petróleo é encaminhado para a refinaria através de 
oleodutos para a separação da mistura complexa de hidrocarbonetos em misturas mais simples, com um 
número menor de componentes, chamadas de frações do petróleo. A tabela a seguir indica algumas dessas 
frações e seus respectivos pontos de ebulição. 

 

Frações Faixa do ponto de ebulição (0C) 
Gás natural -162 a -75 
Gás liquefeito de petróleo (GLP) -42   a  20 
Gasolina 40    a  200 
Querosene 150  a  300 
Óleo diesel 250  a 350 
Resíduos líquidos 300  a 400 

 
10- A figura a seguir representa o esquema de uma torre de uma refinaria onde ocorre a separação das frações 

do petróleo. 

 
Com base nas informações apresentadas e nos conhecimentos sobre química, considere as afirmativas a seguir. 
I. A separação do petróleo em várias frações é baseada nas diferentes pressões de vapor dessas frações. 
II. A fração que sai no nível 1 é o gás natural. 
III. A fração que sai no nível 6 é o gás natural. 
IV. A gasolina sai da torre em um nível mais baixo que o óleo diesel. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

a) I e II. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e IV. 
e) II, III e IV. 
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11- A combustão de compostos que contêm enxofre produz SO2 e contamina a atmosfera. Parte deste SO2 é 

oxidada e converte-se em soluções ácidas, conforme representadas a seguir. 
 

          SO2(g) + 1/2 O2(g)                      SO3(g)                           ∆G0 = −70,9 kJ 
 
          SO2(g) + H2O                              H2SO3(aq) 
 
          H2SO3(aq)                                  H+(aq) + HSO3

¯(aq)        Ka1= 1,7 x 10-2 (250C) 
 
          HSO3

¯(aq)                                  H+(aq) + SO3
¯ ¯(aq)         Ka2= 6,4 x 10-8   (250C) 

 

Com base nas equações apresentadas, considere as afirmativas a seguir. 
I. O gás SO2 é oxidado espontaneamente. 
II. A espécie ácida −

3HSO  é um ácido mais forte que o  H2SO3. 
III. A quantidade de SO3  aumenta quando aumenta a concentração de O2. 
IV. O ânion −−

3SO  é uma base mais forte que o ânion −
3HSO  da primeira dissociação. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

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

12- Os oleodutos, por onde o petróleo e seus derivados são conduzidos até as refinarias, são enterrados no 
solo e devem ser periodicamente monitorados contra a corrosão. No acidente ocorrido na Serra do Mar na 
região de Morretes em 2001, ocasionado pela fissura do oleoduto pela movimentação natural do terreno, 
constatou-se que havia vários pontos com corrosão. Analise as figuras a seguir, que representam as 
tubulações, em mesma região, portanto, em mesmas condições, porém com diferente proteção. 

 

 
 

Em relação às tubulações apresentadas e com base na tabela de potenciais padrão de redução, considere 
as afirmativas a seguir. 
I. Na tubulação A, o Fe está mais protegido que na tubulação B. 
II. Na tubulação A, o Mg é o ânodo. 
III. Na tubulação B, o Fe é o ânodo e o Zn é o cátodo. 
IV. Na tubulação C, o Fe é mais fácil de oxidar que o Sn. 
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. 
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13- Uma essência artificial com cheiro de abacaxi pode ser sintetizada a partir do ácido butanóico e do etanol. 

Com base nesta informação, considere as afirmativas a seguir. 
I. O produto final apresenta cadeia carbônica insaturada. 
II. A reação é um exemplo de reação de esterificação. 
III. As interações intermoleculares do etanol são mais fracas que as da água. 
IV. O produto final é o butanoato de etila e água. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

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

 
14- No estudo do equilíbrio entre o etanol e o ácido butanóico, partiu-se de um mol do álcool e um mol do ácido, 

puros. Atingindo o equilíbrio, formaram-se X mol do produto obtido e X mol de água. A expressão da 
constante de equilíbrio é: 
 

a) (1-X)2 / 2X 
b) 2X / (1-X) 
c) 2X / (1-X)2 
d) X2 / (1-X)2 
e) X2 / (1-X) 

 
15- Observe as estruturas químicas, a seguir, que representam algumas substâncias químicas isoladas do 

alecrim e que apresentam atividade antioxidante. 
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Em relação às estruturas químicas apresentadas, é correto afirmar: 
 

a) A função orgânica comum em todas as estruturas é cetona. 
b) A função orgânica comum nas estruturas I e IV é éter. 
c) As estruturas I, II e III apresentam, cada uma delas, três anéis aromáticos. 
d) As estruturas I, II e III apresentam o radical etil. 
e) A estrutura IV apresenta três funções químicas diferentes. 
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