
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 
Concurso Público - Edital 113  – Docente - Prova Objetiva – 1ª Fase – 04/12/2011 
 

1 

C A D E R N O  D E  Q U E S T Õ E S  
 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO: Química I 
 
 
NOME: ___________________________________________________________________________ 
 
 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ______________________  
 
 

Leia atentamente as Instruções 
 

1. Aguarde a ordem do fiscal para iniciar a prova. 

 

2. Preencha seu nome e o número de inscrição de forma legível. 

 

3. O Caderno de Questões contém 50 questões objetivas. Certifique-se de que o Caderno de 

Questões possui 26 páginas numeradas. 

 

4. A duração total da prova é de 04 (quatro) horas. 

 

5. O candidato deverá permanecer na sala durante, no mínimo, 1 (uma) hora, após o início da prova. 

 

6. O candidato que desejar levar o Caderno de Questões deverá permanecer na sala de provas 

durante no mínimo três horas. 

 

7. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que todos tenham terminado a prova, 

só podendo dela se retirar conjuntamente e após assinatura do relatório de aplicação de provas. 

 

8. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala a FOLHA DE RESPOSTAS e certifique-se de ter 

assinado a lista de presença. Caso não tenha transcorrido três horas de prova, o Caderno de 

Questões também deverá ser devolvido ao fiscal de sala. 

 

9. Assinale apenas uma alternativa por questão. Utilize caneta esferográfica azul ou preta. Na folha 

de respostas preencha completamente o “quadrinho” correspondente a alternativa escolhida. 

 

10. Será ANULADA a questão que contiver rasuras, emendas ou mais de uma alternativa assinalada.  

 

11. Não será permitida qualquer forma de consulta, nem a utilização de qualquer tipo de instrumento 

de cálculo. 
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1. Em fase gasosa o PCl5 (pentacloreto de fósforo) está em equilíbrio com o PCl3 (tricloreto de 

fósforo) e Cl2 (cloro gasoso): 

 

PCl5(g) PCl3(g)   +  Cl2(g)  
 

A 250oC a referida reação apresenta Kp = 1,8. Para que a reação apresente um fator de conversão 

em PCl3  e Cl2 de 30%, qual a pressão aproximada que deve ser aplicada ao sistema? 

 

a) 1,8 atm 

b) 5,4 atm 

c) 6,0 atm 

d) 18,0 atm 

e) 60,0 atm 

 

2. Uma célula eletroquímica é definida pelo seguinte arranjo: 

 

Ag ⎢AgBr(s) ⎢Br – (c=0,10)  ⎢⎢Cl– (c=0,01) ⎢AgCl(s) ⎢ Ag 

 

Qual o potencial fornecido pela célula representada acima? 

Dados: 

AgBr(s) + 1e- → Ag(s)  +  Br–      E0=+0,0713V 

AgCl(s) + 1e- → Ag(s)  +  Cl–      E0=+0,22V 

a 25oC: 2,303 RT/F = 59mV 

 

a) -0,09V 

b) -0,15V 

c) 0,09V 

d) 0,15V 

e) 0,21V 

 
3. Uma amostra de 0,486g de magnésio metálico é adicionada a 500mL de uma solução de ácido 

clorídrico cujo pH é 1. Qual o pH da solução resultante após todo magnésio ser consumido? 

Considere que não há variação no volume total da solução. 

Dados: Mg = 24,3 g mol-1; H = 1,0 g mol-1;Cl = 35,5 g mol-1; log 2=0,30. 

 

a) 1,3 

b) 1,7 

c) 2,0 

d) 2,3 

e) 3,0 



 

3 

4. O poliestireno é um polímero termoplástico com ampla utilização na fabricação de embalagens, 

recipientes descartáveis para alimentos, etc. Uma amostra de poliestireno tem massa molecular 

média de 52000 u. Qual o grau de polimerização desta amostra?  

Dados: C = 12u; H = 1u. 

 

 

 

 

 

 

 

a) 290 

b) 300  

c) 500  

d) 1000 

e) 1500 

 

5. O smog fotoquímico é um problema ambiental resultante das diversas reações entre poluentes 

induzidas pela luz. Os reagentes originais mais importantes nas ocorrências de smog fotoquímico são 

os derivados do óxido nítrico (NOx) e os compostos orgânicos voláteis (COVs). A figura abaixo mostra 

a relação existente entre a presença desses dois poluentes e a produção de ozônio através do smog 

fotoquímico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Questão 5: Relação entre as concentrações de NOx e COV no ar e a concentração

resultante de ozônio produzido por sua reação. (Adaptado). Fonte: BAIRD, C. Química

Ambiental, 2ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. p.116. 
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Figura 1 – Questão 4: poliestireno 
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A partir do conhecimento envolvido no fenômeno do smog fotoquímico e de acordo com os dados 

apresentados na figura acima, pode-se afirmar que: 

 

a) O smog fotoquímico é um problema ambiental que atinge principalmente as regiões entre a 

troposfera e estratosfera onde são encontradas as maiores concentrações de ozônio. 

b) Para concentrações de NOx de 0,08 ppm  e de COV da ordem de 0,4 ppm a concentração de  

ozônio apresenta valores  em torno de 80ppb.     

c) Para que a quantidade de ozônio produzida seja limitada a 80 ppb a concentração de NOx deve 

estar necessariamente abaixo de 0,04 ppm.   

d) Para valores acima de 1,2 ppm de COV, a produção de ozônio é limitada pela concentração dos 

NOx. 

e) As quantidades máximas de ozônio são atingidas quando a concentração de NOx adquire valores 

da ordem de 0,24 ppm.     

 

6. A contaminação de águas superficiais doces por íons fosfatos pode atingir níveis que inviabilizam 

seu uso, uma vez que sua presença causa superfertilização das plantas. De forma geral, são 

consideradas fontes de contaminação por íons fosfatos: os polifosfatos dos detergentes, o esgoto 

bruto e os escoamentos de fazendas ricos em fosfatos provenientes dos resíduos de animais, 

lavagem dos locais de ordenha e fertilizantes. Uma possibilidade de remoção dos íons fosfato em 

águas residuais municipais e industriais é através  

 

a) da adição de cálcio suficiente na forma de hidróxido, Ca(OH)2, formando fosfatos de cálcio 

insolúveis tais como Ca3(PO4)2 e Ca5(PO4)3OH,que podem ser facilmente removidos. 

b) da adição de agentes sequestrantes como o nitrilotriacetato de sódio, NTA, que pode realizar a 

quelação de íons, impedindo que os íons fosfatos permaneçam livres em solução. 

c) da remoção eletroquímica através da aplicação de potenciais da ordem de +0,50V que permite a 

deposição do fosfato na forma de óxidos de fósforo. 

d) do uso de agentes oxidantes mais fortes como Cl2 ou ClO- que podem oxidar o fosfato, formando  

fósforo molecular que pode ser facilmente removido através de filtração. 

e) do abaixamento do pH formando do ácido fosfórico, H3PO4, que não provoca a superfertilização 

das plantas.    
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7. O Diagrama de Hommel (ou diamante do perigo), diferentemente das placas de identificação, não 

informa qual é a substância química, mas indica todos os riscos envolvendo o produto químico em 

questão. O diagrama tem um formato de losango e está divido em 4 partes. Cada quadro que compõe 

o diagrama é identificado por uma cor e por um número que trazem informações específicas sobre os 

diferentes riscos associados à substância e o grau com que esse risco se manifesta (podendo variar 

de 0 a 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As letras A, B, C, e D presentes na representação do diagrama de Hommel (figura 1) estão 

associadas aos seguintes riscos, respectivamente: 

 

a) inflamabilidade, reatividade, riscos especiais e perigo à saúde. 

b) inflamabilidade, perigo à saúde, reatividade e riscos especiais. 

c) perigo à saúde, riscos especiais, reatividade e inflamabilidade. 

d) perigo à saúde, reatividade, riscos especiais e inflamabilidade. 

e) reatividade, inflamabilidade, perigo à saúde e riscos especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Questão 7: Representação adaptada do Diagrama de Hommel 
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8. Um programa de gerenciamento de resíduos deve contemplar dois tipos de resíduos: o ativo 
(gerado continuamente fruto das atividades rotineiras dentro da unidade geradora), e o passivo, que 

compreende todo aquele resíduo estocado. Em uma determinada Instituição de Ensino foram 

analisadas três diferentes amostras de resíduos sem identificação. A tabela abaixo apresenta os 

resultados encontrados em cada um dos testes: 

 

Amostras 
Característica da amostra 

antes do teste 
Teste realizado 

1 Líquida acidulada com HCl 

Papel embebido com acetato de chumbo após 

contato com a amostra apresentou coloração 

enegrecida. 

2 
Líquida com coloração 

levemente amarelada. 

Após a adição de sal de Mn (II) a amostra adquiriu 

uma coloração escura. 

3 Líquida transparente 

Teste positivo quando o resíduo presente no palito 

de cerâmica, após ser mergulhado na amostra, é 

exposto à chama. 

 

 

Com bases nos resultados dos testes, as amostras podem ser caracterizadas como: 

 

a) amostra 1: presença de íons cianeto; amostra 2: caráter redutor; amostra 3: inflamável. 

b) amostra 1: presença de íons sulfeto; amostra 2: caráter oxidante amostra 3: reatividade com água. 

c) amostra 1: presença de íons sulfeto; amostra 2: caráter oxidante; amostra 3: inflamável. 

d) amostra 1:presença de halogênios ; amostra 2: caráter redutor; amostra 3: inflamável. 

e) amostra 1: presença de íons cianeto; amostra 2: caráter oxidante; amostra 3: reatividade com 

água. 

 

9. Em um experimento foram adicionados 10,0 mL de uma solução padrão de KMnO4 0,040 mol L-1 a 

50,0 mL de uma solução de KMnO4 de concentração desconhecida. Antes da mistura a solução 

padrão apresentou absorbância na região do visível da ordem de 0,56 e posteriormente a mistura 

apresentou absorção de 0,78. Pergunta-se: qual a concentração em mol L-1 da solução 

desconhecida? 

Dado: caminho óptico (b)= 1cm 

Lei de Lambert-Beer: A = ε .b.c 

 

a) 3,2.10-2 mol L-1 

b) 5,3.10-2 mol L-1 

c) 6,0.10-2 mol L-1 

d) 6,4.10-2 mol L-1 

e) 1,0 mol L-1 

Tabela 1 - Questão 8 
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10. A análise coulométrica é uma aplicação da primeira lei de Faraday que pode ser expressa da 

seguinte forma: a extensão da reação química num eletrodo é diretamente proporcional à quantidade 

de eletricidade que passa através do eletrodo. Numa célula eletroquímica apropriada foi realizada a 

seguinte reação: 

 

 

Considerando as informações fornecidas acima, qual a quantidade de matéria de I3
-
 consumida após 

a passagem de 0,193 A durante 500 s ?  

Dado: Constante de Faraday = 96500 C mol-1 

 

a) 5x10-5 mol. 

b) 5x10-4 mol. 

c) 1x10-3 mol. 

d) 5x103 mol. 

e) 1x103 mol. 

 

11. A figura 1 apresenta a variação da pressão de vapor de quatro diferentes substâncias puras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I3-   +    2e- 3 I-

 

Figura 1 – Questão 11: Variação da pressão de vapor em função da temperatura para quatro 

diferentes substâncias puras. 
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Tabela 1 - Questão 11 

Substância 
Massa 
Molar 

g mol-1 

CHCl3 (Clorofórmio) 119,5 

H2O (água) 18 

CH3CH2OH (etanol) 46 

 

As curvas apresentadas no gráfico foram 

obtidas em experimentos utilizando as 

substâncias listadas na Tabela 1.  

Identifique a alternativa que associa 

corretamente as curvas do gráfico às suas 

respectivas substâncias. 

CH2(OH)COOH (ácido glicólico) 76 

 

a) A: H2O; B: CH3CH2OH; C: CH2(OH)COOH; D: CHCl3 

b) A:CHCl3; B: CH2(OH)COOH; C: CH3CH2OH; D:H2O 

c) A: CH2(OH)COOH; B: H2O; C: CH3CH2OH; D: CHCl3 

d) A: CH3CH2OH; B: H2O; C: CH2(OH)COOH; D: CHCl3 

e) A: CH3CH2OH; B: CH2(OH)COOH; C: H2O; D: CHCl3 

 

12.  A figura 1 apresenta a curva de aquecimento da água pura. Nela são mostradas as quantidades 

de energia fornecida para a ocorrência das mudanças de fases. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mínimo de energia necessário para passar 1g de água do estado sólido para o estado vapor é:  

Dados: H= 1 g mol-1; O = 16 g mol-1 

 

a) 5,4x10-3 J 

b) 7,5x10-3J 

c) 3,0x103 J 

d) 2,0x103 J 

e) 5,4x104 J 

 

Figura 1 – Questão 12: Curva de aquecimento da água pura. (Adaptado). Fonte: Atkins, P. Jones, L. 

Chemistry, Molecules, Matter and Change. 4th ed. W. H. Freeman and Company. New York, 1999. 
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13. Um estudante necessita produzir gás hidrogênio a partir de raspas de zinco metálico. Há na 

bancada do laboratório dois reagentes líquidos concentrados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com as previsões do estudante, para produzir a quantidade de gás hidrogênio desejada 

ele deverá utilizar 500 mL de uma solução 6 mol L-1 preparada a partir de um dos reagentes acima. 

Indique a alternativa onde são apresentados, respectivamente, a identidade e o volume do reagente 

concentrado que o estudante deverá utilizar. 

Dados: H = 1 g mol-1; N = 14 g mol-1; O = 16 g mol-1; Cl = 35,5 g mol-1; Zn = 65,4 g mol-1. 

 

a) HCl; 253 mL. 

b) NH4OH; 161 mL.  

c) HCl; 91 mL. 

d) NH4OH; 233 mL. 

e) HCl; 33 mL. 

 

14. Num calorímetro misturam-se 50,0 g de uma solução HNO3 1mol.L-1 com 55,0 g  de uma solução 

de  KOH 1 mol .L-1. A temperatura inicial de ambas as soluções era de 18oC. Após a reação de 

neutralização a temperatura medida foi 23oC. O calorímetro utilizado no experimento foi calibrado 

utilizando 60,0 g de água quente, a 57oC, adicionados a 60,0 g de água fria, a 12oC , que estavam 

presentes em um béquer dentro do calorímetro. Após a mistura mediu-se a temperatura e o valor 

encontrado foi de 32oC. Qual a entalpia da reação de neutralização em questão? Dados:  

Capacidade calorífica da água: 1 cal.g-1.oC-1. 

Capacidade calorífica da solução neutralizada:1 cal.g-1.oC-1. 

Densidade da água e de todas as soluções envolvidas: 1g.mL-1. 

 

a) ∆H = -600 cal. mol-1. 

b) ∆H = +600 cal. mol-1. 

c) ∆H = -12000 cal. mol-1. 

d) ∆H = +12000 cal. mol-1. 

e) ∆H = -18000 cal. mol-1. 

 

Figura 1 - Questão 13 



 

10 

15. Abaixo são apresentadas algumas equações termoquímicas: 

 

C(grafite)  +  O2(g)   →   CO2(g)                                        ∆H = -394 kJ mol-1 

S(rômbico)  +  O2(g)   →    SO2(g)                                      ∆H = -297 kJ mol-1 

CS2(l)  +  3 O2(g)   →  2 SO2(g)   +   CO2(g)                    ∆H = - 1077kJ mol-1 

 

A entalpia de formação do CS2(l) a partir de seus elementos formadores tem ∆H = _____________ 

sendo, portanto uma reação _______________. Assinale a alternativa que contém os complementos 

corretos para a frase acima, respectivamente. 

 

a) +89 kJ mol-1, endotérmica. 

b) +389 kJ mol-1, endotérmica. 

c) -1768 kJ mol-1, exotérmica. 

d) -2065 kJ mol-1, exotérmica. 

e) +1768 kJ mol-1, endotérmica. 

 

16. A decomposição do N2O5 é uma reação de primeira ordem. 

 

N2O5 (g)    →   2 NO2(g)  + 1/2 O2(g) 

 

A constante de velocidade desta reação é igual a 1,38 x 10-5 s-1 a uma dada temperatura. Se a 

concentração inicial do N2O5 for 4,0 x 10-3 mol L-1, em quanto tempo aproximadamente a 

concentração cai até 1,0 x 10-3 mol L-1?  

Dados: ln 2,5 = 0,916; ln 10-1 = -2,302 

 

a) 140s. 

b) 350 s. 

c) 1000s. 

d) 2000s. 

e) 3500 s. 

 

17. O etilenoglicol CH2(OH)CH2(OH) é uma substância bastante utilizada como anticongelante. 

Pergunta-se: qual o volume mínimo de etilenoglicol que deve ser adicionado a 6,5L de água 

presentes no radiador de um carro, para prevenir o congelamento da água, num dia de inverno em 

que a temperatura atinge -20oC?  

Dados:  

Densidade do etilenoglicol: 1,1 g cm-3. 

Densidade da água: 1,0 g cm-3 

Kf = 1,9 K mol-1 Kg 

H = 1 g mol-1; O = 16 g mol-1; C = 12 g mol-1 
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a) 0,45L  

b) 1,05 L  

c) 3,85 L. 

d) 5,00L 

e) 10,5L. 

 

18. Fósforo branco, que possui fórmula molecular P4, queima na presença do ar atmosférico para dar 

o composto A, no qual a porcentagem em massa de oxigênio é de 56,4%. O espectro de massa 

fornece a massa de A igual a 284 g mol-1. Assinale a alternativa que contém a correta fórmula 

molecular de A. Dados: P = 31 g mol-1; O = 16 g mol-1. 

 

a) P2O3 

b) P2O7 

c) P3O5 

d) P4O10 

e) P5O10. 

 

19. O tálio é um metal macio e maleável; quando imediatamente cortado por uma espátula, apresenta 

brilho metálico característico dos metais. O tálio, massa atômica 204,4 u, apresenta como isótopos 

mais estáveis o Tl-203 e o Tl-205. O isótopo Tl-205 apresenta abundância isotópica, em percentual 

inteiro, mais próximo de  

 
a) 30% 

b)40% 

c) 60% 

d) 70% 

e) 80% 

 
20. O níquel metálico cristaliza numa estrutura do tipo cúbica de faces centradas (cfc). Na figura são 

mostradas duas representações para célula unitária cfc: (a) utilizando esferas rígidas e (b) utilizando 

esferas reduzidas. 

 
 

Figura 1 – Questão 20 
Fonte:  CALLISTER, W.D. Ciência de Engenharia de Materiais: uma Introdução, 5ª edição, Rio de Janeiro: LTC, 
1992. 
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O número de coordenação do níquel e o número de átomos de níquel por célula unitária são, 

respectivamente, 

 

a) 6 e 4 

b) 8  e 4 

c) 8 e 14 

d) 12 e 4 

e) 12 e 14 

 

21. O permanganato de potássio é bastante utilizado em titulações redox em análise química 

quantitativa, por se tratar de um forte reagente oxidante. Na equação, não balanceada, é 

representada a reação de uma das aplicações analíticas das titulações do permanganato. 

 
MnO4

− + H2C2O4 + H+ → Mn2+ + CO2 + H2O 
 

Após o correto balanceamento da reação redox descrita, a soma dos coeficientes estequiométricos 

na equação será igual a  

 

a) 33 

b) 31 

c) 27 

d) 25 

e) 21 

 
22. Considere os íons indicados na tabela. 
 

íons identificação 
nitrito I 
nitrato II 
sulfito III 
sulfato IV 

 
Tabela 1 – Questão 22 

 
 

O íon em que o átomo central apresenta conjunto de orbitais híbridos sp2 e o íon que apresenta 

geometria pirâmide trigonal são identificados na tabela, respectivamente, com os números 

 

a) I e II 

b) I e III 

c) II e I 

d) III e IV 

e) IV e III 
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23. Considere o diagrama de Frost para o manganês em solução ácida com pH = 0. 

 
 

A partir da análise do diagrama, pode-se afirmar que a espécie de manganês que se apresenta com o 

estado de oxidação mais estável em meio ácido, e uma das espécies de manganês que sofre 

desproporcionamento espontaneamente são, respectivamente, 

 

a) Mn e H2MnO4 

b) Mn e MnO2 

c) Mn2+ e H2MnO4 

d) Mn2+ e MnO2 

e) HMnO4 e MnO2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Questão 23 
Fonte: SHRIVER, D. F.; ATKINS, P.W, C.H. Química Inorgânica, 3a edição, Porto Alegre: 
Bookman, 2003 
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24. No efeito fotoelétrico, quando um feixe de luz atinge uma superfície metálica provoca a emissão 

de elétrons. Para cada metal há uma frequência mínima da luz abaixo da qual não ocorre emissão de 

elétrons. Para explicar o efeito fotoelétrico _____________ admitiu que a energia radiante que atingia 

a superfície metálica era constituída por minúsculos pacotes de energia, chamados atualmente de 

fótons. No texto a lacuna pode ser corretamente substituída por: 

 

a) Rydberg 

b) Planck 

c) Heisenberg 

d) Einstein 

e) Bohr 

 
25. Para abordar o tema equilíbrio químico, um professor nas aulas de química analítica apresentou 

dois sistemas em equilíbrio químico para discussão do princípio de Le Châtelier. O sistema A, em 

solução aquosa, refere-se ao equilíbrio dos íons dicromato (laranja) e cromato (amarelo). O sistema 

B, em fase gasosa, envolve os gases NO2 (castanho) e N2O4 (incolor). 

 

sistema A:  Cr2O7
2-(aq) + H2O (l)  ⇄ 2 CrO4

2- (aq) + 2 H+ (aq)    

sistema B: 2 NO2 (g) ⇄ N2O4 (g)      ∆Ho = -58 kJ 

 

Cada sistema em equilíbrio foi submetido, separadamente, a duas perturbações, descritas a seguir: 

 

I – Foram adicionadas gotas de solução de NaOH no sistema A. 

II – Foram adicionadas gotas de solução de HCl no sistema A. 

III – Foi aumentada a pressão do sistema B por meio de redução de volume. 

IV – O sistema B foi aquecido. 

 

Pode-se afirmar que as cores predominantes dos sistemas A e B após as perturbações I, II, III e V, 

foram, respectivamente, 

 

a) amarela, laranja, incolor e castanho. 

b) amarela, laranja, castanho e incolor. 

c) amarela, amarela, incolor e incolor. 

d) laranja, amarela, incolor e castanho. 

e) laranja, amarela, castanho e incolor. 
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26. Na análise gravimétrica, diversas etapas sucessivas, ou operações unitárias, são empregadas 

durante a análise, tais como preparo da solução, precipitação, digestão, filtração, lavagem, calcinação 

e pesagem. Na etapa de preparo de soluções, para abertura de três diferentes amostras: calcário, 

paládio e materiais silicosos, recomenda-se o uso, respectivamente, de 

 

a) água-régia, de ácido clorídrico e de ácido fluorídrico. 

b) ácido fluorídrico, de água-régia e de ácido clorídrico. 

c) ácido fluorídrico, de ácido clorídrico e de água-régia 

d) ácido clorídrico, de ácido fluorídrico e de água-régia 

e) ácido clorídrico, de água-régia e de ácido fluorídrico 

 
27. Analisando a presença de metais pesados no efluente líquido de certa indústria, um analista 

obteve as seguintes concentrações de cádmio, em mg/L, para 5 amostras desse efluente: 20, 20, 19, 

21 e 20. O desvio-padrão de uma simples determinação, em mg/L, é cerca de  

 

a) 0,4 

b) 0,5 

c) 0,7 

d) 0,9 

e) 1,0 

 
28. A análise volumétrica é muito utilizada nos laboratórios químicos, especialmente na padronização 

de soluções. Na figura é representada uma curva de titulação. 

 
 

Figura 1 – Questão 28 
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Considerando as soluções 0,1 mol/L de ácido acético, de ácido clorídrico, de hidróxido de sódio e de 

amônia, pode-se afirmar que a curva refere-se à adição da solução de  

 

a) ácido clorídrico em solução de hidróxido de sódio. 

b) amônia em solução de ácido clorídrico. 

c) amônia em solução de ácido acético. 

d) hidróxido de sódio em solução de ácido clorídrico. 

e) hidróxido de sódio em solução de ácido acético. 

 

29. No tratamento e diagnóstico de tumores na glândula tireoide, o radionuclídeo 131I é 

frequentemente utilizado. Para certa amostra deste radionuclídeo, o gráfico apresenta sua atividade 

ao longo do tempo, bem como a atividade presente na amostra em diferentes números de dias após 

sua preparação. 

 
 

A partir do gráfico, pode-se concluir que a meia-vida do 131I é, em dias, aproximadamente: 

 

a) 2 

b) 5 

c) 8 

d) 10 

e) 40 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Questão 29 
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30. Considere as seguintes reações orgânicas: 

 

I - tolueno com ácidos nítrico e sulfúrico 

II - ácido benzoico com ácidos nítrico e sulfúrico 

 

Os principais produtos orgânicos obtidos nas reações I e II são, respectivamente, 

 

a) o-nitrotolueno e m-nitrobenzoico 

b) o-nitrotolueno e p-nitrobenzoico 

c) p-nitrotolueno e o-nitrobenzoico 

d) m-nitrotolueno e o-nitrobenzoico 

e) m-nitrotoluneo e m-nitrobenzoico 

 
31. A análise qualitativa é empregada na identificação das espécies presentes em uma amostra. 

Quanto aos fundamentes da química analítica qualitativa, assinale a alternativa correta. 

 

a) Aquecendo-se uma amostra sólida de hidrogenocarbonato de sódio em um tubo de ensaio, libera-

se gás hidrogênio. 

b) Adicionando sulfato de magnésio a uma solução de hidrogenocarbonato, nenhuma precipitação 

ocorre, mas se for adicionado a uma solução de carbonato, forma-se um precipitado branco de 

carbonato de magnésio. 

c) Somente são solúveis em água os sulfitos de metais alcalinos, de metais alcalinos terrosos e de 

amônio; os sulfitos de outros metais são insolúveis. 

d) Sulfito de sódio em contato com ácido clorídrico diluído decompõe-se rapidamente, com liberação 

do gás sulfeto de hidrogênio. 

e) A identificação de íons ferro(III) pode ser feita com solução de tiocianato de amônio, na qual forma-

se um precipitado azul intenso, chamado de azul-da-prússia. 

 
 
32. Os alcoóis: (I) butílico, (II) sec-butílico e (III) isobutílico apresentam propriedades físicas 

diferentes.  Dentre esses alcoóis, aquele que apresenta maior temperatura de ebulição e aquele que 

apresenta maior solubilidade em água, medidas nas mesmas condições experimentais são, 

respectivamente, os alcoóis: 

 

a) I e II 

b) I e III 

c) II e I 

d) III e I 

e) III e III 
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33. Na purificação de proteínas são empregados métodos que se baseiam nas diferenças de suas 

propriedades. Algumas propriedades de proteínas e de outras biomoléculas usadas nos vários 

procedimentos de separação são: solubilidade, carga iônica, volume hidrodinâmico, tamanho 

molecular e especificidade de ligação com outras moléculas biológicas. Considere a seguinte técnica: 

 

As moléculas carregadas ligam-se aos grupos de carga de sinal contrário imobilizados na matriz. 

Resinas à base de celulose e agarose são as matrizes mais comuns usadas nesta técnica. A 

concentração de proteínas no efluente da coluna pode ser monitorada por espectroscopia de 

absorção. As medidas são em geral feitas em comprimento de onda próximo de 280 nm, região em 

que a maioria das proteínas absorve luz. 

 

O nome da técnica de separação descrita e o nome da região do espectro eletromagnético em que as 

proteínas absorvem luz são, respectivamente, 

 

a) eletroforese e infravermelho 

b) eletroforese e ultravioleta 

c) cromatografia de troca iônica e ultravioleta 

d) cromatografia de troca iônica e infravermelho 

e) cromatografia por afinidade e infravermelho 
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34. Na figura são apresentadas as estruturas de três aminoácidos. 
 

 
Na tabela são apresentados valores de ponto isoelétrico (pI) para três aminoácidos 
 

aminoácido pI 
I 3,0 
II 6,0 
III 10,8 

 
Tabela 1 – Questão 34 

 
Assinale a alternativa correta. 

 

a) O aminoácido I refere-se à alanina e ponto isoelétrico pode ser definido como o valor de pH em 

que a concentração do íon dipolar está em seu máximo e as concentrações dos ânions e dos cátions 

são iguais. 

b) O aminoácido I refere-se ao aspartato e ponto isoelétrico pode ser definido como o valor de pH em 

que a concentração do íon dipolar está em seu máximo e as concentrações dos ânions e dos cátions 

são iguais. 

c) O aminoácido II refere-se à arginina e ponto isoelétrico pode ser definido como o valor de pH em 

que a concentração do íon dipolar está em seu máximo e as concentrações dos ânions e dos cátions 

são iguais. 

d) O aminoácido II refere-se ao aspartato e ponto isoelétrico pode ser definido como o valor de pH em 

que a molécula do aminoácido não conduz corrente elétrica.  

e) O aminoácido III refere-se à alanina e ponto isoelétrico pode ser definido como o valor de pH em 

que a molécula do aminoácido não conduz corrente elétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alanina aspartato arginina 

Figura 1 – Questão 34 
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35. Dada a equação:     2 NO (g) + Cl 2  (g)                               2 NOCl (g) 

 

Podemos afirmar que seus constituintes estarão em equilíbrio químico quando: 

 

a) em sistema fechado, as reações opostas acontecerem a velocidades diferentes 

b) em sistema aberto, as reações opostas acontecerem a velocidades diferentes 

c) em sistema fechado, as reações esgotarem os reagentes na formação do produto 

d) em sistema aberto, as reações opostas acontecerem a velocidades iguais 

e) em sistema fechado, as reações opostas acontecerem a velocidades iguais 
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36. Podemos dizer que está incorreta a seguinte afirmação: 

 

a) Os avanços tecnológicos do último século parecem ainda não ter chegado a todas as escolas, que, 

na maioria dos casos, apresentam salas de aula com carteiras enfileiradas, lousa, giz e um professor 

tentando ensinar a 40 ou 50 alunos de uma só vez. 

b) O aluno só aprende na medida em que aquilo que é ensinado é significativo para ele e 

compreendido como algo que satisfaça suas necessidades. 

c) Segundo Kilpatrick um bom projeto didático apresenta quatro características: atividade motivada, 

plano de trabalho, diversidade globalizada de ensino, ambiente natural. 

d) Os métodos ativos pregam que o aluno aprende de forma mais rápida e eficaz quando apenas 

ouve intensamente o professor, sem intervir diretamente no processo ensino aprendizagem. 

e) Para Célestin Freinet a atividade natural da criança se desenvolve em grupo, na cooperação entre 

todos. 

 

Leia o texto a seguir para responder as duas próximas questões 37 e 38: 

 

(...) não existe o aluno em geral, mas um aluno vivendo numa sociedade determinada, que faz parte 

de um grupo social e cultural determinado, sendo que essas circunstâncias interferem na sua 

capacidade de aprender, nos seus valores e atitudes, na sua linguagem e suas motivações. Ou seja, 

a subjetividade e a experiência sociocultural concreta dos alunos são o ponto de partida para a 

orientação da aprendizagem.(...) A didática hoje precisa comprometer-se com a qualidade cognitiva 

das aprendizagens e esta, por sua vez, está associada à aprendizagem do pensar. Cabe-lhe 

investigar como se pode ajudar os alunos a se constituírem como sujeitos pensantes, capazes de 

pensar e lidar com conceitos, argumentar, resolver problemas (...) (LIBÂNEO, 2001, p.3). 

 

37. Podemos dizer que o texto do Libâneo apresenta: 

 

a) Uma crítica à didática crítico-social dos conteúdos 

b) As contradições da didática instrumental 

c) A didática crítico-social dos conteúdos 

d) Métodos e técnicas para a neutralidade científica dos alunos 

e) A importância da escola na transformação do aluno.  

 

38. Indique a afirmação mais relevante em relação ao texto do Libâneo: 

 

a) A didática é uma disciplina monolítica 

b) O importante é mobilizar os conceitos teóricos do professor 

c) A maioria dos professores não dispõe de preparação didática 

d) O ensino pode desenvolver as competências cognitivas dos alunos 

e) O texto refere-se a um aluno ideal, sem experiências socioculturais 
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39. Leia o exemplo a seguir e em seguida procure a alternativa correspondente a ele: 

 

Em sala de aula, além de considerar as normas da sociedade e da escola, o professor define as 

normas de sua aula, pertinentes às características de sua disciplina, discutindo o sentido de cada 

uma delas junto com seus alunos. Ao conhecer mais profundamente as características de suas 

turmas, o professor irá em cada bimestre, escolher determinadas atitudes para serem mais 

intensamente trabalhadas e avaliadas, por atenderem aos objetivos que ele pretende alcançar e por 

promoverem mudanças de comportamentos mais favoráveis ao desenvolvimento das capacidades 

dos educandos. (...) Exemplos de atitudes que poderão ser avaliadas: caderno, material escolar, 

respeito às regras, presença, ritmo, cooperação, participação, prontidão para tomar posição frente às 

propostas de trabalho feitas pelo professor, respeito aos outros, solidariedade, responsabilidade, etc. 

(MUNIZ e SANTINHO, http://alb.com.br/arquivo) 

 

a) Trata-se de um exemplo de avaliação formativa 

b) Trata-se de um exemplo de avaliação classificatória 

c) Trata-se de um exemplo de avaliação tradicional 

d) Trata-se de um exemplo de avaliação diagnóstica 

e) Trata-se de um exemplo de avaliação com função somativa 

 

40. Podemos dizer que a informação mais importante da figura 1, parte de uma avaliação escolar, é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O fracasso do aluno é causado por deficiências do processo ensino-aprendizagem 

b) O fracasso do aluno faz parte de uma avaliação diagnóstica do professor 

c) O fracasso do aluno faz parte de uma avaliação formativa do professor 

d) O exercício mostra o uso da função somativa na avaliação 

e) A necessidade de formular-se com clareza e precisão o enunciado do exercício 

 

41. Podemos dizer sobre a teoria da aprendizagem sócio-cognitivista de (VIGOTSKY,1987/1989): 

 

i. Seus pressupostos partem da ideia de homem enquanto corpo e mente, enquanto ser biológico e 

social e enquanto participante de um processo histórico-cultural.   

Figura 1 – Questão 40 
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ii. A linguagem humana é construída ao longo da história social do homem, em sua relação com o 

mundo. Ou seja, a linguagem, como função psicológica superior refere-se a processos voluntários, 

ações conscientes, mecanismos intencionais e depende de processos de aprendizagem. 

iii. Ao nascer, as situações vividas vão permitindo, no universo da vida humana, interações sociais 

com parceiros mais experientes – adultos ou companheiros de mesma idade - que orientam o 

desenvolvimento do pensamento e o próprio comportamento da criança. Nesse processo de 

intermediação no qual a linguagem, principal instrumento simbólico de representação da realidade, 

desempenha papel fundamental, postula-se a transformação das funções psicológicas elementares 

em superiores.  

 

a) Apenas a informação (i) está correta 

b) Apenas a informação (ii) está correta 

c) Apenas a informação (iii) está correta 

d) Todas as afirmações estão corretas 

e) Apenas (i) e (ii) estão corretas 

 

42. Segundo Piaget, nenhum conhecimento, mesmo que através da percepção, é uma simples cópia 

do real. O conhecimento tampouco se encontra totalmente determinado pela mente do indivíduo. É, 

na verdade, o produto de uma interação entre estes dois elementos. “Os conhecimentos não partem, 

com efeito, nem do sujeito (conhecimento somático ou introspecção) nem do objeto (porque a própria 

percepção contém uma parte considerável de organização), mas das interações entre sujeito e 

objeto, e de interações inicialmente provocadas pelas atividades espontâneas do organismo tanto 

quanto pelos estímulos externos”. Podemos concluir que: 

 

a) O conhecimento é construído interativamente entre o sujeito e o objeto 

b) O sujeito, enquanto ser autônomo, produz o próprio auto-conhecimento 

c) A proposta de Piaget não é reconhecida como construtivista 

d) Interação não é, portanto, um processo de troca 

e) O conhecimento nunca é fruto de uma relação 

 

43. Segundo a RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE 5 DE JULHO DE 2000, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação e Jovens e Adultos, podemos dizer que não é verdadeira a 

alternativa: 

 
a) As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental estabelecidas e vigentes na 

Resolução CNE/CEB 2/98 se estendem para a modalidade da Educação de Jovens e Adultos no 

ensino fundamental. 

b) As Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio estabelecidas e vigentes na Resolução 

CNE/CEB 3/98, se estendem para a modalidade de Educação de Jovens e Adultos no ensino médio. 
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c) Cabe a cada sistema de ensino definir a estrutura e a duração dos cursos da Educação de Jovens 

e Adultos, respeitadas as diretrizes curriculares nacionais, a identidade desta modalidade de 

educação e o regime de colaboração entre os entes federativos. 

d) É permitida, em casos específicos, a matrícula e a assistência de crianças e de adolescentes da 

faixa etária compreendida na escolaridade universal obrigatória ou seja, de sete a quatorze anos 

completos.  

e) Semelhantemente ao disposto no parágrafo único do Art. 7º, os cursos de Educação de Jovens e 

Adultos de nível médio deverão ser voltados especificamente para alunos de faixa etária superior à 

própria para a conclusão deste nível de ensino ou seja, 17 anos completos. 

 

44. Identifique qual das alternativas não se refere a finalidades e características dos Institutos 

Federais:  

 

a) Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e 

qualificando cidadãos com vistas à atuação profissional nos diversos setores da economia, com 

ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

b) Desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de 

geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades 

regionais; 

c) Oferecer cursos de educação infantil e a verticalização do ensino fundamental, adequando a estas 

modalidades sua infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

d) Orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; 

e) Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências 

aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação 

empírica. 

 

45. Comparando-se o decreto 2.208/1996 com o decreto 5.154/2004 e a lei Nº 11.741, DE 16 DE 

JULHO DE 2008, não podemos dizer sobre a educação profissional técnica de nível médio articulada: 

 

a) No decreto 5.154/2004 a forma integrada é oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino 

fundamental, sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica 

de nível médio, na mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno; 

b) No decreto 2.208/1996 a forma integrada não é considerada; 

c) Para toda a legislação citada, a forma concomitante ou sequencial, é oferecida a quem ingresse no 

ensino médio ou já o esteja cursando, efetuando-se matrículas distintas para cada curso; 

d) Para toda a legislação citada, a forma concomitante ou sequencial pode ser oferecida na mesma 

instituição de ensino ou em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades 

educacionais disponíveis; 
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e) Em toda a legislação citada a forma integrada pode ser oferecida. 

 

46. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química aprovadas em 2001, 

constitui o perfil do egresso de cursos de bacharelado e de licenciatura: 

 
I. O bacharel em Química deve ter formação generalista, com domínio das técnicas básicas de 

utilização de laboratórios e equipamentos, com condições de atuar nos campos de atividades 

socioeconômicas que envolvam as transformações da matéria; direcionando essas transformações, 

controlando os seus produtos, interpretando criticamente as etapas, efeitos e resultados; aplicando 

abordagens criativas à solução dos problemas e desenvolvendo novas aplicações e tecnologias. 

 II. O Licenciado em Química deve ter formação generalista, mas sólida e abrangente em conteúdos 

dos diversos campos da Química, preparação adequada à aplicação pedagógica do conhecimento e 

experiências de Química e de áreas afins na atuação profissional como educador na educação 

fundamental e média. Podemos dizer que: 

 

a) É previsto que o bacharel dedique-se mais à pesquisa e à produção de produtos 

b) O bacharel é um especialista em abordagens criativas 

c) Não há grandes diferenças de perfil entre o bacharel e o licenciado 

d) O licenciado é um especialista em ensino fundamental 

e) O licenciado é um especialista em controle de produtos 

 

47. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) - Lei nº 9.394/1996, não está 

previsto como dever do Estado em relação à educação escolar pública: 

 

a) Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade 

própria; 

b) Oferta progressiva de educação superior gratuita em todo o território nacional; 

c) Universalização do ensino médio gratuito; 

d) Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

e) Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis anos de idade. 
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48. São princípios norteadores do ensino no Brasil, segundo a Lei de Diretrizes e Bases, Lei nº. 

9394/96, art. 3º: 

 

I. A liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. 

II. Individualismo de ideias e de concepções pedagógicas. 

III. Respeito à liberdade e apreço à tolerância. 

 

a) Somente I está correto 

b) Somente II está correto 

c) Somente III está correto  

d) I e III estão corretos 

e) todas as assertivas estão corretas 

 

49. Segundo a Lei 9.394/96, a educação básica tem como finalidades: 

 

I. Desenvolver o educando. 

II. Assegurar-lhe formação comum indispensável para o exercício da cidadania. 

III. Fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II 

b) I e III 

c) II e III 

d) I, II e III 

e) Apenas I 

 

50. Complete o texto a seguir: 

Planejamento educacional é a ........... global e ............... de toda .............. a ser desencadeada pela 

.........., em consonância com os ............. educacionais, tendo por foco o .............. 

 

a) previsão, sistemática, ação, escola, objetivos, aluno. 

b) tarefa, ocasional, ação, escola, objetivos, desenvolvimento. 

c) previsão, ocasional, ação, escola, conteúdos, ensino. 

d) tarefa, sistemática, aprendizagem, sociedade, conteúdos, ensino. 

e) previsão, relativa, aprendizagem, sociedade, objetivos, aluno. 

 

 

 


