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INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs de 01 a 07 referem-se ao TEXTo 1. Leia-o atentamente antes de 
respondê-las. 

TEXTO 1

Vivemos uma geração em que “tomar um porre” é sinônimo de status. Vi, durante os três últimos 
anos, amigos que eram totalmente contrários ao exagero etílico tornarem-se verdadeiros bebuns. Uma 
pena. Eles acreditam que a bebida é a desculpa para se tornarem quem eles não têm coragem de 
ser sóbrios. Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos, sem limites, porém se esquecem de metade 
das coisas que ocorreram na noite anterior. pergunto-me qual seria o grande trunfo de viver dessa 
maneira.

será que a influência vem da mídia? Comerciais mostram que consumir cerveja atrai mulheres 
lindas e momentos agradáveis. somos manipulados por propagandas? Em parte. De certa forma, 
a ideia daquela felicidade que nos é vendida gera a ansiedade de conquistá-la por meio da bebida. 
mas todos nós sabemos que felicidade não se compra. a impressão que tenho é a de um hábito 
intrínseco à passagem para a maturidade, como se a bebida fosse um passaporte à vida adulta. [...]  a 
responsabilidade é o que diferencia as fases da vida, e ser independente é muito mais do que comprar 
uma garrafa de vodka sem precisar mostrar a identidade.

Cada vez mais novos, somos postos em um mundo de loucura e repressão. as algemas atadas 
são falsamente libertadas quando o álcool passa a atuar na mente. É tudo mera ilusão. os problemas 
continuam, a vida permanece a mesma. a diferença é que, por algumas horas, você é que se aliena. 
Você é que perde a percepção da realidade. Você é que deixa de vivenciar o que existe de fato para 
fantasiar.

Vale a pena? Embriaguez, alienação, ou sobriedade... Você pode viver da maneira que quiser, 
é só uma questão de escolha. No entanto, não se esqueça de que para cada escolha haverá uma 
consequência, uma renúncia e talvez o arrependimento.

SHIMABUKURO, Márcia. Disponível em: <http://blogdofolhateen.folha.blog.uol.com.br> Acesso em 15 fev. 2015 [Adaptado]

QUESTÃO 01

a autora defende a ideia de que a

a) decisão entre estar ébrio ou estar sóbrio é opção de cada indivíduo.
B) aquisição de bebida sem identificação será uma importante conquista.
C) bebida liberta a nova geração de repressões socialmente impostas.
D) ingestão de bebida alcoólica é um modo de conquistar a maturidade.

QUESTÃO 02 

De acordo com o texto, os jovens bebem porque

a) acreditam na desculpa da bebida como forma de os transformar em alguém mais audacioso.
B) decidem deixar de ser arrogantes e apelam para o exagero etílico que os conduz a novo status 

social.
C) são convencidos, pela mídia, de que a bebida resgata sentimentos que geram ansiedade e 

tristeza.
D) vivem em um mundo insano e repressor, e sentem-se libertos pela ilusão que o álcool lhes 

oferece.
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QUESTÃO 03

são temas abordados nesse texto, EXCETo

a) renúncia e sobriedade.
B) independência e responsabilidade.
C) etilismo e remorso.
D) solidariedade e constrangimento.

QUESTÃO 04 

Leia este trecho:

Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos, sem limites, porém se esquecem de metade das coisas 
que ocorreram na noite anterior. 

Em relação ao emprego de sinais de pontuação, estão corretas as afirmativas, EXCETo:

a) o uso das aspas em “alegres” realça esse termo, sinalizando que, no contexto, seu sentido é digno 
de destaque.

B) o emprego de vírgula no fragmento “Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos” separa duas 
orações coordenadas.

C) o emprego de vírgula em “, porém” separa essa palavra de natureza corretiva, explicativa, em um 
período composto.

D) o uso de vírgula no fragmento “sentem-se poderosos, sem limites” separa termos de uma mesma 
função sintática.

QUESTÃO 05 

observe a função do elemento coesivo destacado neste trecho:

Vi, durante os três últimos anos, amigos que eram totalmente contrários ao exagero etílico tornarem-se 
verdadeiros bebuns.

assinale a alternativa em que, no trecho, o elemento destacado apresenta a mesma função sintática do 
termo destacado acima.

a) Eles acreditam que a bebida é a desculpa para se tornarem quem eles não têm coragem de ser 
sóbrios.

B) Você pode viver da maneira que quiser, é só uma questão de escolha.
C) a diferença é que, por algumas horas, você é que se aliena.
D) Comerciais mostram que consumir cerveja atrai mulheres lindas e momentos agradáveis.

QUESTÃO 06

No trecho “mas todos nós sabemos que felicidade não se compra.”, o termo sublinhado pode ser 
substituído, sem alteração de sentido do texto, por:

a) aliás.
B) Contudo.
C) Enfim.
D) portanto.
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QUESTÃO 07

assinale a alternativa em que o termo sublinhado foi classificado corretamente nos parênteses.

a) somos manipulados por propagandas? (agENTE Da passIVa)
B) pergunto-me qual seria o grande trunfo de viver dessa maneira. (CompLEmENTo NomINaL)
C) Vi, durante os três últimos anos, amigos [...] (oBJETo INDIrETo)
D) as algemas atadas são falsamente libertadas [...] (prEDICaDo VErBo-NomINaL)

INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs de 8 a 10 referem-se ao TEXTo 2, produzido pela agência de publicidade 
Famiglia, expressa uma resposta à campanha realizada, em 2007, pela prefeitura de 
são paulo para “limpar a cidade” da poluição visual causada pelos outdoors. Leia-o 
atentamente antes de responder às questões. 

TEXTO 2

BARROS, Kelly Jornal Propaganda e Marketing. 25 mar.2010. Disponível em <http://k-barros-olhospublicitarios.
blogspot.com.br/>. Acesso em: 5 fev. de 2015.
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QUESTÃO 08

Com base no texto 2, é CorrETo inferir que o produtor do texto

I. lamenta que haja pessoas em situação de rua.

II. é preconceituoso em relação aos moradores de rua.

III. está de acordo com a campanha da prefeitura para “limpar a cidade”.

IV. abre uma discussão sobre o número de outdoors espalhados em são paulo.

Estão CorrETas apenas as assertivas

a) I e III.

B) III e IV.

C) I e II.

D) II e IV.

QUESTÃO 09

o efeito da frase de encerramento do texto 2 evidencia a voz de um locutor 

a) contestador, que é desfavorável ao início de uma discussão relativa ao problema da poluição 
visual.

B) ingênuo, que desconhece a dimensão do problema social a ser enfrentado pelas autoridades.

C) polêmico, que despreza outdoors e valoriza a quantidade de pessoas em situação de rua.

D) provocador, que instiga as autoridades a pensar sobre um relevante problema social.

QUESTÃO 10

a função de linguagem predominante no TEXTo 2 é a

a) apelativa.

B) emotiva.

C) metalinguística.

D) referencial.
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INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs 11 e 12 referem-se ao TEXTo 3. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 3

Folha de S.Paulo, 26 abr.2008 - Opinião.

QUESTÃO 11

o autor desse texto critica

a) o avanço das vendas do setor de padaria.

B) a nova forma de empreendedorismo das padarias.

C) o aumento dos preços dos pães nas padarias.

D) o crescimento dos consórcios nos serviços das padarias.

QUESTÃO 12

Com base nas noções de texto e de leitura apresentadas por Koch e Elias no livro Ler e compreender: 
os sentidos do texto (2008), para a leitura do texto 3, é necessário considerar que o sentido

I. preexiste à interação entre os interlocutores, não deriva de uma atividade interativa entre sujeitos 
ativos.

II. resulta de um processo dialógico entre sujeitos ativos que se constroem e são construídos no 
texto.

III. procede não só do conhecimento do código linguístico mas também das experiências e outros 
conhecimentos ativados.

Estão CorrETas as assertivas

a) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I e III, apenas.

D) I, II e III.



8 CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2015 PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA/LEGISLAÇÃO

analise e responda as questões abaixo, de acordo com Lei nº 8.112, de 11/12/1990, e suas 
alterações.

QUESTÃO 13

Todas as alternativas estão corretas, EXCETo:

a) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.

B) a posse só se dará nos casos de provimento de cargo por nomeação.

C) a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.

D) a posse não poderá dar-se mediante procuração específica.

QUESTÃO 14

redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro 
geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão 
central do sIpEC, observados, dentre outros, os seguintes preceitos, EXCETo:

a) Distância entre as localidades de origem e destino.

B) Interesse da administração.

C) Equivalência de vencimentos.

D) mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional.

QUESTÃO 15

Constituem indenizações ao servidor, EXCETo:

a) Transporte.

B) ajuda de custo.

C) Diárias.

D) auxílio alimentação.
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PROVA ESPECÍFICA - QUÍMICO

QUESTÃO 16

Uma das técnicas mais utilizadas em laboratórios de analises químicas de soluções aquosas é a 
titulação (volumetria ou titrimetria). Nessa técnica são utilizadas algumas vidrarias específicas que 
devem estar totalmente limpas. Imagine que todas as vidrarias utilizadas foram lavadas e encontram-
se húmidas. Dentre elas, uma que deve ser ambientada e outra que não pode ser ambientada são, 
respectivamente,

a) bureta e erlenmeyer.
B) pipeta e bureta.
C) erlenmeyer e proveta.
D) bureta e pipeta.

QUESTÃO 17

admita que os números abaixo são resultados de medidas experimentais:

I. 2,92 + 5,357.
II. 2 + 2,57.
III. 1,5 x 2,75.
IV. 7 x 0,0015.

Efetuando as expressões aritméticas indicadas acima e considerando as respostas arredondadas 
obtidas com o número correto de algarismos significativos, o resultado é:

a) 8,28; 4; 4,1; 0,01.
B) 8,277; 4,57; 4,125; 0,0105.
C) 8,28; 4,6; 4,12; 0,010.
D) 8,27; 4,57; 4,13; 0,01.

QUESTÃO 18

Um hidrocarboneto contém apenas carbono e hidrogênio. se sua massa molar é 178,1 g/mol e ele tem 
5,67% em massa de H, qual é a sua fórmula molecular?

a) C13H22

B) C12H34

C) C11H46

D) C14H10

QUESTÃO 19

as fórmulas H2Cro4, HClo2 e H2mno4 correspondem, respectivamente, aos seguintes ácidos:

a) ácido crômico, ácido clórico e ácido permangânico.
B) ácido crômico, ácido cloroso e ácido mangânico.
C) ácido dicrômico, ácido clórico e ácido mangânico.
D) ácido crômico, ácido cloroso e ácido permangânico.
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QUESTÃO 20

os coeficientes estequiométricos X, Y e Z para a equação abaixo balanceada são, respectivamente. 

X KBr (aq) + Kmno4 + Y H2SO4 →  Br2 + mnso4 + K2SO4 + Z H2o:

a) 10, 8 e 8.
B) 5, 6 e 6.
C) 5, 8 e 8.
D) 10, 6 e 6.

QUESTÃO 21

Em um recipiente fechado foi adicionado uma mistura de 4 gases a, B, C e D. após um certo tempo, o 
sistema atingiu o equilíbrio representado pela equação a seguir:

a (g) + B (g)  C (g) + D (g)

À temperatura constante, adiciona-se mais do gás a. Em relação ao equilíbrio anterior a concentração 
final dos gases B, C e D no novo equilíbrio serão, respectivamente:

a) inferior, inferior e inferior.
B) superior, inferior e inferior.
C) superior, superior e superior. 
D) inferior, superior e superior.

QUESTÃO 22

a amônia queima, na presença de um catalisador, segundo a equação abaixo:

4NH3 (g) + 5o2 (g) → 4No (g) + 6H2o (g); ∆H = X

Utilizando as equações termoquímicas a seguir, assinale a alternativa que indique o valor mais próximo 
de X:

N2 (g) + o2 (g) → 2No (g); ∆H = 181 kJ

N2 (g) + 3H2 (g) → 2NH3 (g); ∆H = -92 kJ

2H2 (g) + o2 (g) → 2H2o (g); ∆H = -484 kJ

a) -211 kJ.
B) -1274 kJ.
C) -395 kJ.
D) -906 kJ.
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QUESTÃO 23

Considere os seguintes valores de calor padrão de formação:

Substância ∆Hºf, kJ mol-1

Co2 (g) -393
CH3CH2oH (l) -278
H2o (g) -242

o calor de combustão de etanol, formando dióxido de carbono e vapor de água é?

a) -357 kJ mol-1.
B) -913 kJ mol-1.
C) 357 kJ mol-1.
D) -1234 kJ mol-1.

QUESTÃO 24

o químico alemão F. a. Kekulé propôs que a “Química orgânica é o ramo da Química que estuda os 
compostos do carbono”.  Essa proposição está correta, no entanto, não basta ter carbono em sua 
estrutura para ser um composto orgânico. assim, assinale a alternativa que NÃo CoNTÉm apENas 
compostos orgânicos:

a) C10H22, C2H6o, CH4

B) C2H6o, CH2O3, C6H6

C) C2H6s, C10H20, C3H7NO
D) C6H6o, C6H12O6, C2H4O2

QUESTÃO 25

É CorrETo afirmar a respeito dos espectros na região do Infravermelho. 

a) são oriundos de transições eletrônicas de elétrons π, para orbitais antiligantes e correspondem à 
sensação de calor.

B) apenas podem ser utilizados para a identificação de grupos funcionais, não apresentando aplicações 
quantitativas.

C) Correspondem a alterações nos modos rotacionais e vibracionais de ligações químicas.
D) Trata-se de uma região espectral muito útil para a espectrometria atômica.

QUESTÃO 26

Uma das formas de obtenção do vinagre é por intermédio da oxidação do etanol presente no vinho. Essa 
oxidação é feita normalmente por bactérias pelo processo de fermentação acética. assim, considerando 
a graduação alcoólica do vinho de 10 a 13 °gL (8,0 a 10,4% m/v), é CorrETo afirmar que o vinagre 
obtido a partir da oxidação total do etanol contido no vinho poderia ter uma concentração (% m/v) de 
ácido acético (etanóico) de:

a) 10,4 a 13,6.
B) 20,8 a 27,2.
C) 8,0 a 10,4.
D) 5,2 a 6,8.
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QUESTÃO 27

o gás natural tem uma composição variável dependente das condições nas quais foi produzido ao 
longo dos anos. Uma composição típica poderia ser 90% de metano, 8% de etano e 2% de propano 
em mol. assim, nas CNTp, a completa queima de 11,2 metros cúbicos de gás natural produziria, 
aproximadamente, a seguinte massa de Co2:

a) 22,4 kg.
B) 11,2 kg.
C) 32,6 kg.
D) 24,6 kg.

QUESTÃO 28

Uma solução de cloreto de sódio foi preparada incorretamente e para se determinar a sua concentração 
pelo método de Volhard, retirou-se  dela uma alíquota de 25,00 mL e adicionou-se 50,00 mL de uma 
solução padrão de nitrato de prata com concentração 0,050 mol L-1. após a precipitação quantitativa do 
cloreto na forma de agCl, titulou-se o excesso de prata com uma solução padrão de KsCN 0,150 mol 
L-1, utilizando-se solução de Fe3+ como indicador. o volume de titulante gasto para se atingir o ponto de 
equivalência foi de 10,00 mL. De acordo com esses dados, conclui-se que a massa de cloreto de sódio 
presente em 100 mL da solução inicial é, aproximadamente, de:

a) 0,059 g.
B) 0,023 g.
C) 0,23 g.
D) 0,59 g.

QUESTÃO  29

Cálcio e magnésio podem ser determinados em uma amostra de água potável por intermédio da 
volumetria de complexação com EDTa em duas etapas pelo correto ajuste do pH do meio e do uso de 
indicadores apropriados. (KpsCa(oH)2

 = 5,5 x 10-6; Kpsmg(oH)2
 = 1,8 x 10-11).

I. Titulação de uma alíquota de amostra com EDTa em pH 10 para obter a quantidade de matéria total 
de EDTa consumida para complexar com o cálcio e com o magnésio;

II. Titulação de uma alíquota da amostra em pH 12 para obter a quantidade de matéria de EDTa 
consumida para complexar somente com o cálcio;

III. Titulação de uma alíquota da amostra em pH 12 para obter a quantidade de matéria de EDTa 
consumida para complexar somente com o magnésio;

IV. Titulação de uma alíquota da amostra em pH 10 para obter a quantidade de matéria de EDTa 
consumida para complexar somente com o cálcio;

V. Titulação de uma alíquota de amostra com EDTa em pH 12 para obter a quantidade de matéria total 
de EDTa consumida para complexar com o cálcio e com o magnésio.

É CorrETo afirmar que as duas etapas citadas no enunciado são indicadas nos itens:

a) I e II.
B) I e III.
C) III e V.
D) IV e V.
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QUESTÃO 30

Dentre as técnicas analíticas a seguir, todas se baseiam na medição de luz decorrente de transições 
eletrônicas provenientes do ganho ou da perda de energia de uma espécie química, EXCETo em:

a) determinação de ferro complexado com 1,10-fenantrolina por espectrofotometria de absorção 
molecular.

B) determinação espectrofluorimétrica de quinina em água tônica.
C) determinação turbidimétrica de sulfato em águas.
D) determinação de sódio por fotometria de chama.

QUESTÃO 31

o esquema abaixo representa o resultado de análise por cromatografia gasosa com uma coluna 
recheada apolar em condições isotérmicas. o cromatograma a foi obtido após a injeção de uma amostra 
e o cromatograma B de dois padrões p1 e p2, ambos sob as mesmas condições cromatográficas. 
Considerando as bandas cromatográficas indicadas por 1, 2, 3, 4, 5, p1 e p2, sendo cada uma delas 
relacionada a apenas uma substância, é CorrETo afirmar que:

a) 2 é a mesma substância do padrão p2.
B) a substância 3 é menos volátil que 4 e 5.
C) a substância 1 é mais polar que p1, p2, 2, 3, 4 e 5.
D) p1 possui uma pressão de vapor maior que p2, nas condições cromatográficas utilizadas.

QUESTÃO 32

a espectrometria de massas, como técnica isolada, tem grande aplicação na elucidação estrutural de 
compostos orgânicos. Quando associada às técnicas como cromatografia gasosa (Cg-Em) ou líquida 
(CLaE-Em), confere a estas uma seletividade muito superior a que cada uma possui individualmente, 
permitindo analisar um analito mesmo quando ele esteja coeluindo com outra substância interferente. 
Tal seletividade se deve ao fato de:

a) o espectrômetro de massas promover um aumento de resolução do processo cromatográfico.
B) o espectrômetro de massas promover a separação da substância interferente.
C) ser possível selecionar no espectrômetro de massas um fragmento com m/z que seja originado 

somente do analito.
D) ser possível selecionar no espectrômetro de massas um fragmento de m/z que seja originado 

somente da substância interferente.
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QUESTÃO 33

a cromatografia gasosa é uma técnica de separação que evoluiu muito na segunda metade do século 
passado. É muito utilizada em análises químicas e na área da toxicologia forense. Entretanto, como 
qualquer técnica, sofre de limitações quanto ao seu emprego. a princípio, para ser passível de análise 
por cromatografia gasosa, uma substância precisa:

a) se volatilizar e não se degradar nas temperaturas operacionais.
B) se volatilizar e não se degradar na temperatura do detector.
C) ser volátil e estável à temperatura ambiente.
D) ser volátil e interagir fortemente com a fase estacionária.

QUESTÃO 34

para a determinação espectrofotométrica de acetaminofeno presente em formulações farmacêuticas 
sólidas (comprimidos), foi preparada uma curva analítica (absorbância versus concentração do padrão 
em mg L-1) que forneceu uma equação y = 0,0065x + 0,0050 (r2 = 0,99989, n = 5). Três comprimidos 
de um lote do medicamento, um a um, foram adequadamente dissolvidos em água e transferidos 
quantitativamente para balões volumétricos de 50,00 mL e o volume completado com água destilada. 
alíquotas de um mililitro de cada uma dessas soluções foram diluídas com água em balões de 100,0 
mL. as leituras dessas soluções obtidas dos comprimidos, nas mesmas condições empregadas para as 
leituras dos padrões, forneceram uma absorbância média de 0,655 com desvio padrão de 0,005.

Considerando não existir interferência na análise, é CorrETo afirmar que

I. a massa média de acetaminofeno nos comprimidos é 500 mg.
II  a massa média de acetaminofeno nos comprimidos é 650 mg
III  o desvio padrão do resultado é menor que 4 mg.
IV o desvio padrão do resultado é 5 mg.

as afirmações CorrETas são:

a) I e III.
B) I e IV.
C) II e IV.
D) II e III.

QUESTÃO 35

admita a titulação potenciométrica de uma solução de pb (No3)2 com solução titulante de Na2SO4, 
segundo a reação: pb(No3)2 (aq) + Na2SO4 (aq)    pbso4 (s) + 2 NaNo3 (aq). 

sabendo-se que a curva de titulação (potencial versus volume de titulante) pode ser obtida com a 
utilização de um eletrodo íon seletivo e de um eletrodo de referência de ag/agCl, é CorrETo afirmar 
que:

a) a titulação pode ser acompanhada por qualquer um dos seguintes eletrodos indicadores seletivos a 
pb2+, so4

2-, Na+ ou No3
-.

B) a utilização de um eletrodo seletivo a pb2+ gera uma curva de titulação decrescente, enquanto a 
utilização de um eletrodo seletivo a so4

2-, resulta numa curva de titulação crescente. 
C) a substituição do eletrodo de referência por um eletrodo de calomelano saturado altera os valores 

de ∆E lidos, alterando o tamanho do salto nas imediações do ponto de equivalência e o volume do 
ponto de equivalência, obtido pela 2a derivada da curva de titulação.

D) a curva de titulação gerada é sempre decrescente, independente da utilização de um eletrodo 
seletivo a pb2+ ou da utilização de um eletrodo seletivo a so4

2-, como eletrodo indicador.



16 CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2015 PROVA ESPECÍFICA

QUESTÃO 36

Em relação às técnicas espectrofotométricas de absorção e emissão molecular, é CorrETo afirmar 
que:

a) uma solução que apresenta cor amarela absorve luz com comprimentos de onda correspondentes 
à cor amarela.

B) em um determinado comprimento de onda, em que dois compostos de uma mesma solução absorvem 
luz, a transmitância da solução que contém os dois compostos será a soma das transmitâncias 
individuais desses compostos, o que caracteriza a interferência espectral.

C) um aumento na potência da fonte luminosa corresponde a um aumento de sensibilidade na 
espectrofluorimetria e na espectrofotometria de absorção molecular.

D) a emissão de fluorescência ocorre, na maior parte, em frequências menores que as utilizadas 
para a excitação, graças a relaxações vibracionais ocorridas nos estados excitados, antes da 
reemissão de luz.

QUESTÃO 37

o método de mohr, para a dosagem de haletos por volumetria de precipitação, utiliza como indicador 
uma solução de K2Cro4. o método é baseado em uma precipitação fracionada, em que o haleto de 
prata precipita primeiro e após a precipitação quantitativa do haleto, ocorre a formação de ag2Cro4 (s), 
vermelho, pela reação do indicador com os íons ag+ do titulante, indicando o ponto final da titulação. 
Em relação à dosagem de íons cloreto, pelo método de mohr, considerando o KpsagCl = 1,8 x 10-10 e o 
Kpsag2Cro4

 = 1,1 x 10-12
, é CorrETo afirmar que:

a) apesar do cromato de prata ser mais solúvel que o cloreto de prata, é necessário ajustar a 
concentração de íons cromato para que a precipitação de ag2Cro4 (s) ocorra a partir do ponto de 
equivalência.

B) o fato do ag2Cro4 ser mais solúvel que o agCl, é suficiente para que a precipitação do primeiro 
aconteça após a precipitação quantitativa do cloreto.

C) como o ag2Cro4 é menos solúvel que o agCl, é necessário um ajuste da concentração de íons 
cromato, para que a precipitação de ag2Cro4 (s) ocorra a partir do ponto de equivalência.

D) como o agCl é mais solúvel que o ag2Cro4, é necessário evitar que o cromato dissolva parte do 
cloreto de prata precipitado, superestimando o volume do ponto final, pela adição de nitrobenzeno, 
por exemplo.

QUESTÃO 38

Considere a adição de 50,00 mL de solução de ácido acético 0,1 mol L-1 (Ka = 1,8 x 10-5) a 25,00 mL de 
uma solução de hidróxido de amônio 0,1 mol L-1 (Kb = 1,8 x 10-5). analise as afirmações a seguir:

I. a solução resultante é ácida.
II. o pH da solução resultante não se modifica substancialmente pela adição de pequenas quantidades 

de base forte.
III. o pH da solução resultante não se modifica substancialmente pela adição de pequenas quantidades 

de ácido forte.
IV. a reação entre o ácido acético e o hidróxido de amônio não se completa por serem ambos um ácido 

e uma base fraca, respectivamente.

as afirmações CorrETas são:

a) I e II.
B) II e IV.
C) I, II e IV.
D) I, II e III.
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QUESTÃO 39

a determinação do teor de ferro em minérios pode ser efetuada por titulação do ferro com solução 
padrão de dicromato de potássio, segundo a equação:

6 Fe2+ (aq) + Cr2O7
2- (aq) + 14 H+ (aq)    6 Fe3+ (aq) + 2Cr3+ (aq) + 7 H2o (l)

admita que a titulação, em uma análise de rotina, foi feita em 1,0000g de amostra. a concentração da 
solução titulante de dicromato, para que o volume obtido na titulação seja numericamente igual à % 
(m/m) de Fe2O3 do minério deve ser de

a) 0,01044 mol L-1.
B) 0,02089 mol L-1.
C) 0,01667 mol L-1.
D) 0,06260 mol L-1.

QUESTÃO 40

Com relação à interferência de matriz na Espectrometria atômica, é CorrETo afirmar que:

a) a interferência de matriz é multiplicativa e superestima o resultado de uma análise por Espectrometria 
de absorção atômica em chama.

B) a interferência de matriz tem sempre a mesma magnitude para todos os elementos presentes em 
uma mesma amostra, independente da natureza e das suas concentrações.

C) a análise por adição de padrão não só elimina interferências de matriz, como também elimina 
interferências espectrais das análises feitas por Espectrometria de Emissão óptica em plasma 
Indutivamente acoplado (ICp oEs).

D) para amostras com matrizes complexas, a adição de padrão é a única alternativa para corrigir essa 
interferência, por ser impossível copiar a matriz na curva analítica.

QUESTÃO 41

Em uma determinação gravimétrica de cálcio, 1000,0 mL de uma amostra de leite, após digestão 
adequada dos compostos orgânicos, teve seu volume reduzido por liofilização e foi avolumada em 
balão volumétrico de 200,0 mL. Desse balão, retirou-se uma alíquota de 20,00 mL na qual o cálcio foi 
quantitativamente precipitado como CaC2O4, separado da solução e calcinado a Cao. após a calcinação, 
a massa pesada foi de 0,2800 g. Baseado nessas informações, o teor de cálcio da amostra de leite é:

a) 0,200 g L-1.
B) 0,0875 g L-1.
C) 0,875 g L-1.
D) 2,00 g L-1.
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QUESTÃO 42

o tratamento de águas residuárias (esgoto) envolve várias etapas em que se promove a remoção 
grosseira de sólidos por gradeamento e filtração em caixa de areia (tratamento primário), seguido da 
remoção da matéria orgânica, por processos biológicos (tratamento secundário), e a desinfeção para 
a eliminação de microrganismos patogênicos, podendo ainda proceder-se a remoção de nitrogênio 
e fósforo solúveis (tratamento terciário). a remoção de fósforo pode ser efetuada pela adição de cal 
hidratada, de acordo com a seguinte reação:

5 Ca(oH)2 (s) + 3 Hpo4
2- (aq)    Ca5oH(po4)3 (s) + 6 oH- (aq) + 3 H2o (l)

Considerando-se um tanque de 500.000 L de água a ser tratada, contendo 98 µg L-1 de p, a massa 
aproximada de Cao que deve ser adicionada para que se obtenha uma redução de 95% da concentração 
de p solúvel é:

a) 140 g.
B) 4,8 kg.
C) 3,6 kg.
D) 185 g.

QUESTÃO 43

Conside que 44 g de Co2 (g) reagiram com 1 litro de NaoH (aq), originalmente 4 mol/L, produzindo 
Na2Co3 (aq). analise as afirmativas a seguir:

I. a concentração de Co3
2- da solução resultante é de 1 mol L-1.

II. a concentração de Na+ da solução resultante será de aproximadamente 2 mol L-1.
III. a concentração de oH- na solução resultante é de aproximadamente 34 g L-1.
IV. a reação em questão é uma reação redox em que o Co2 é oxidado a Na2Co3.

as afirmações CorrETas são:

a) I, e III.
B) I, II e III.
C) II e IV.
D) I, III e IV.
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QUESTÃO 44

a Testosterona (C19H28O2) é um hormônio esteróide do grupo dos andrógenos, segregada principalmente 
pelos testículos dos machos e pelos ovários das fêmeas, nos mamíferos. Com base na fórmula 
molecular e na estrutura da testosterona, analise as afi rmativas a seguir:

I. o número de oxidação de todos os átomos de carbono da testosterona é igual a -1.
II. a molécula apresenta aromaticidade.
III. os grupamentos funcionais presentes são: álcool, cetona e alqueno.
IV. Existe na molécula de testosterona um átomo de carbono com número de oxidação 0.

as afi rmações CorrETas são:

a) I e III.
B) II e III.
C) II e IV.
D) III e IV.

QUESTÃO 45

o agCl solubiliza-se em NH3 (base fraca) e em HCN (ácido fraco), mas não em NaoH (base forte), nem 
tampouco em HNo3 (ácido forte). a explicação desses fatos tem relação

a) com o deslocamento do equilíbrio de solubilidade do agCl por reações de complexação.
B) com a destruição do agCl por reações redox.
C) com a formação de compostos voláteis com NH3 e HCN, que deslocam o equilíbrio de solubilidade  

do agCl para a direita.
D) tanto com o ácido forte quanto com a base forte que passivam a superfície do sólido, impedindo a 

solubilização, o que não ocorre nas reações com o ácido fraco e com a base fraca.
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LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
1     4     7     10     13     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
2     5     8     11     14     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
3 6 9 12 15     

ESPECÍFICA DO CARGO 

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
16     22     28     34     40     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
17     23     29     35     41     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
18     24     30     36     42     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
19     25     31     37     43     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
20     26     32     38     44     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
21     27     33     39     45     
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