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INSTRUÇÕES GERAIS

• O candidato receberá do fiscal:
- Um caderno de questões contendo 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de nível Fundamental ou 40 (quarenta)

questões objetivas de múltipla escolha para os cargos dos níveis Médio e Superior;
- Um cartão de respostas personalizado para a  Prova Objetiva.
• É responsabilidade do candidato certificar-se que o nome do cargo/especialidade informado nesta  capa de prova corresponde ao

nome do cargo/especialidade informado em seu cartão de respostas.
• Ao ser autorizado o início da prova verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a   paginação estão corretas.
• Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do responsável pelo local.
• O tempo que você dispõe para fazer a  Prova Objetiva e a marcação do cartão de respostas é de 3 (três) horas.
• No ato da aplicação da prova haverá o procedimento da coleta da impressão digital de cada candidato. (Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem a.)
• Somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu caderno de questões e seu cartão de respostas.

(Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem c.)
• Ao candidato somente será permitido levar seu caderno de questões da Prova Objetiva ao final das provas, desde que permaneça em sala até

este momento. (Edital 01/2005 – item 8.9, subitem d.)
• NÃO será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas. (Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem e.)
• Após o término da sua prova entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas.
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode  ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço

a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

Atenção:
- Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão a rejeição do cartão de respostas pela leitora ótica.
- A leitora ótica também NÃO registrará questões sem marcação, com marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa assinalada.

BOA SORTE  !!!
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – A SAÚDE E O FUTURO
   Dráuzio Varella – Reflexões para o futuro

Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela
ignorância e irresponsabilidade do passado. Acharemos
inacreditável não havermos percebido em tempo, por exemplo,
que o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo adolescente
da periferia para viajar ao paraíso por alguns instantes, infecta
as mocinhas da favela, os travestis da cadeia, as garotas da
boate, o meninão esperto, a menininha ingênua, o senhor
enrustido, a mãe de família e se espalha para a multidão de gente
pobre, sem instrução e higiene. Haverá milhões de pessoas com
Aids, dependendo de tratamentos caros e assistência
permanente. Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão
presas fáceis aos bacilos da tuberculose, que, por via aérea, irão
parar nos pulmões dos que passarem por perto, fazendo ressurgir
a tuberculose epidêmica do tempo dos nossos avós. Sífilis,
hepatite B, herpes, papilomavírus e outras doenças sexualmente
transmissíveis atacarão os incautos e darão origem ao avesso
da revolução sexual entre os sensatos.

No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância
crescerão essas pragas modernas e outras imergirão inesperadas.
Estará claro, então, que o perigo será muito mais imprevisível do
que aquele representado pelas antigas endemias rurais: doença
de Chagas, malária, esquistossomose, passíveis de controle com
inseticidas, casas de tijolos, água limpa e farta.

Assustada, a sociedade brasileira tomará, enfim,
consciência do horror que será pôr filhos em um mundo tão
inóspito. Nessas condições é provável que se organize para
acabar com as causas dessas epidemias urbanas. Modernos
hospitais sem fins lucrativos, dirigidos por fundações privadas
e mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades locais,
poderão democratizar o atendimento público. Eficientes
programas de prevenção, aplicados em parceria com instituições
internacionais, diminuirão o número de pessoas doentes.

Então virá a fase em que surgirão novos rebeldes
sonhadores, para enfrentar o desafio de estender a revolução
dos genes para melhorar a qualidade de vida dos que morarem
na periferia das grandes cidades ou na imensidão dos campos
brasileiros.

1 -  Como o texto tem um tom de profecia, a construção dessas
previsões se apóia fundamentalmente:

(A) no emprego do futuro do presente;
(B) na abordagem de temas ainda desconhecidos;
(C) na antevisão de um futuro sombrio;
(D) na condenação do atraso social e cultural;
(E) na utilização de expressões de dúvida.

2 -  “Ficaremos sobrecarregados...”; a utilização da pessoa nós
nesse segmento inicial do texto engloba:

(A) o autor e o leitor, apenas;
(B) o autor, o leitor e todos os demais brasileiros;
(C) os leitores em geral e o autor;
(D) os brasileiros em geral;
(E) o autor e a classe médica.

3 - “Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela ignorância...”;
a forma desenvolvida adequada da oração reduzida sublinhada é:

(A) enquanto pagamos caro pela ignorância;
(B) se pagarmos caro pela ignorância;
(C) quando pagarmos caro pela ignorância;
(D) e pagaremos caro pela ignorância;
(E) embora paguemos caro pela ignorância.

4 - “Acharemos inacreditável não havermos percebido em
tempo...”; a alternativa que mostra um emprego de tempos verbais
inadequado é:

(A) achamos / percebermos;
(B) achamos / termos percebido;
(C) achávamos / havermos percebido;
(D) acharíamos / termos percebido;
(E) acharemos / tivermos percebido.

5 -  O autor do texto fala de ignorância e da irresponsabilidade
passadas como motivo de males futuros. O item que se refere
mais à irresponsabilidade do que à ignorância é:

(A) “o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo
adolescente da periferia para viajar ao paraíso por alguns
instantes, infecta as mocinhas da favela...”;

(B) “se espalha para a multidão de gente pobre, sem instrução
e sem higiene”;

(C) “Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão presas
fáceis do bacilo da tuberculose...”;

(D) “outras doenças sexualmente transmissíveis atacarão os
incautos”;

(E) “fazendo ressurgir a tuberculose epidêmica do tempo de
nossos avós”.

6 - “darão origem ao avesso da revolução sexual entre os sensatos”;
o avesso da revolução sexual entre os sensatos significa:

(A) multiplicidade de parceiros;
(B) liberdade ampla de relações sexuais;
(C) evitarem-se relações de risco;
(D) abstinência sexual completa;
(E) preservação da virgindade até o casamento.

7 - “No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância”; neste
segmento, as barras inclinadas entre os vocábulos substituem,
respectivamente:

(A) vírgula / conjunção;
(B) vírgula / vírgula;
(C) conjunção / preposição;
(D) conjunção / conjunção;
(E) preposição / preposição.

8 -  “outras imergirão inesperadas”; nesse segmento, o vocábulo
imergirão não pode ser confundido com seu parônimo
emergirão, já que possuem sentido oposto. A alternativa a seguir
em que houve troca entre parônimos é:

(A) Há fragrante perigo de disseminação da Aids;
(B) Certas doenças oferecem perigo iminente;
(C) É necessário bom senso para a prevenção de doenças;
(D) O tráfico de drogas contribui para doenças transmissíveis;
(E) Numa seção daquela loja vendiam-se preservativos.
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9 - “Estará claro, então, que o perigo será muito mais
imprevisível...”; o vocábulo destacado tem valor semântico de:

(A) explicação;
(B) conclusão;
(C) tempo;
(D) condição;
(E) comparação.

10 -  O texto fala de epidemias e de endemias; a alternativa que
define endemia é:

(A) doença causada pela fragilidade do organismo;
(B) mal provocado por vírus desconhecido;
(C) doença que se alastra rapidamente por uma população;
(D) enfermidade provocada por mau uso de medicamentos;
(E) doença que se repete em população e/ou região específica.

11 -  “...usada pelo adolescente da periferia para viajar ao paraíso
por alguns instantes”; a alternativa abaixo em que a utilização
de um desses vocábulos apresenta o mesmo valor semântico
presente nesse segmento destacado do texto é:

(A) “se espalha para a multidão de gente pobre”;
(B) “o bacilo da tuberculose, que, por via aérea...”;
(C) “irá parar nos pulmões dos que passarem por perto”;
(D) “é provável que se organize para acabar com as causas”;
(E) “dirigidos por fundações privadas”.

12 - A alternativa em que a preposição destacada tem valor
semântico de meio é:

(A) “para acabar com as causas dessas epidemias”;
(B) “aplicados em parceria com instituições internacionais”;
(C) “passíveis de controle com inseticidas”;
(D) “mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades

locais”;
(E) Haverá milhões de pessoas com Aids”.

13 - “Haverá milhões de pessoas com Aids”; a alternativa abaixo
em que a substituição da forma do verbo haver está
gramaticalmente INCORRETA é:

(A) deverá haver;
(B) poderá haver;
(C) poderá existir;
(D) existirão;
(E) deverão existir.

14 - A alternativa abaixo em que o substantivo NÃO é
acompanhado por um vocábulo  ou locução de valor adjetivo é:

(A) mocinhas da favela;
(B) travestis na cadeia;
(C) garotas da boate;
(D) meninão esperto;
(E) menininha ingênua.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

15 - A fórmula correta do nitreto de vanádio (       ) é:

(A) VN;
(B) V3N5;
(C) V5N;
(D) VN5;
(E) V5N3.

16 - Sobre misturas é correto afirmar que:

(A) uma mistura heterogênea deve conter no mínimo três
componentes;

(B) uma mistura contendo dois componentes é sempre
considerada heterogênea;.

(C) uma mistura homogênea deve ser uniforme;
(D) uma mistura homogênea deve conter apenas um tipo de

átomo;
(E) uma mistura homogênea só pode conter um único

componente.

17 - A normalidade de uma solução aquosa a 2% (peso por volume)
de hidróxido de sódio corresponde a:

(A) 0,50;
(B) 0,45;
(C) 0,40;
(D) 0,25;
(E)  0,1.

18 - Os índices que balanceiam corretamente a equação a seguir
são:

_ As2S3 + _ HNO3 + _ H2O                _H3AsO4+ _H2SO4 + _NO

(A) 3, 2, 10, 6, 3, 2;
(B) 2, 12, 2, 4, 12, 34;
(C) 1, 3, 3, 6, 7, 9;
(D) 3, 28, 4, 6, 9, 28;
(E) 2, 4, 7, 9, 12, 10.

19 - Um técnico de laboratório dispõe de uma solução de NaOH
com pH=12, e deseja fazer o pH diminuir para 10. Para isso, ele
deve:

(A) diluir a solução inicial 100 vezes;
(B) diluir a solução inicial 10 vezes;
(C) concentrar a solução inicial 10 vezes;
(D) dobrar a concentração da solução inicial;
(E) adicionar 1 mol de um ácido qualquer.

V
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20 - A pilha de Daniell pode ser representada de acordo com o
esquema a seguir:

                  Zn | Zn2+ (1M) || Cu2+ (1M) | Cu  (250C)

Zn Cu

ZnSO4(aq) CuSO4(aq)

Zn Cu

ZnSO4(aq) CuSO4(aq)

Potenciais-padrão de redução

        
 Zn2+ + 2 e- Zn E0 = - 0,76 V

E0 = + 0,34 VCu2+ + 2 e- Cu

Sobre a Pilha de Daniell é correto afirmar que:

(A) durante seu funcionamento deposita-se zinco metálico
sobre a superfície da lâmina metálica;

(B) a concentração da solução de sulfato de cobre vai
aumentando com o tempo;

(C) a pilha gera uma diferença de potencial igual a 1,10 V;
(D) a lâmina de cobre atua como eletrodo negativo ou catodo;
(E) a pilha gera uma diferença de potencial igual a 0,42 V.

21 - Uma amostra de uma substância desconhecida A reagiu com
uma solução de ácido clorídrico concentrado. Durante a reação
foi observada a evolução de um gás que, ao borbulhar em uma
solução de cloreto de bário, forneceu um precipitado B. A solução
resultante da reação A + HCl, ao ser gotejada sobre uma solução
de sulfato de sódio, forneceu, por sua vez, um precipitado C. O
ensaio indica que os compostos A, B e C podem ser,
respectivamente:

(A) K2SO4; BaSO4; K2SO4
(B) Na2S; BaS; CaSO4
(C) Mg(NO3)2; Ba(NO3)2; MgSO4
(D) NaHCO3; BaSO4; Na2S
(E) CaCO3; BaCO3; CaSO4

22 - O processo industrial mais utilizado para a obtenção das
olefinas básicas eteno e propeno e butenos é chamado de:

(A) isomerização;
(B) craqueamento térmico;
(C) reforma com vapor;
(D) craqueamento catalítico;
(E) oxidação parcial.

23 - O etileno e o poli(etileno) apresentam a mesma:

(A) fórmula empírica;
(B) densidade relativa;
(C) massa molecular relativa;
(D) fugacidade;
(E) reatividade com I2.

24 - Assinale a reação correta para a obtenção do álcool benzílico:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

25 -  Para o beneficiamento de minério de ferro, é correto afirmar
que:

(A) a redução primária deve ser realizada com moinhos de bolas,
seguido de moagem em moinhos de facas;

(B) os finos de minério que são retidos nas peneiras
secundárias são enviados em seguida aos britadores de
mandíbula;

(C) o peneiramento primário só pode ser realizado com o minério
completamente seco e só produz finos para pelotização;

(D) o peneiramento secundário deve ser feito por via seca ou
por via úmida e pode produzir minério bitolado e finos para
sinter;

(E) todo o minério bitolado retido da peneira primária deve ser
levado para as lagoas de tratamento.

26 - A caracterização de partículas sólidas é feita por:

(A) adsorção;
(B) cristalização;
(C) destilação;
(D) evaporação;
(E) elutriação.

1) HCl

2) NaOH

1) HNO3/H2SO4

2) NaNO2
3) H2 / cat

1) CO2

2) NaOH (aq)
3) HCl

1) Cl2 / luz

2) NaOH(aq)

1) AlCl3

2) NaOH (aq)
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27 - Uma mistura gasosa combustível apresenta a seguinte
composição:

Considerando a queima completa de 1L da mistura gasosa nas
CNTP e usando 10% de ar em excesso, o volume (em L) de ar
necessário a esta queima é:

        (Dado: composição do ar (% v/v) 21% O2 e 79% N2)

(A) 8,5;
(B) 9,7;
(C) 10,2;
(D) 11,4;
(E) 12,3.

28 - Um sistema fechado e sem partes móveis contém 160g de
metano a 25oC e 10atm. Este sistema sofre um aquecimento e sua
temperatura final é 60oC. A pressão e o volume final são,
respectivamente:
          (Dados: R=82,05 cm3 atm mol-1 K-1)

(A) 11,2atm e 24,4L;
(B) 12,2atm e 26,2L;
(C) 13,2atm e 25,8L;
(D) 14,2atm e 23,6L;
(E) 15,2atm e 22,7L.

29 - Considere a reação química genérica  A  →  B, que se processa
a 25oC, cuja constante de velocidade é de 3 × 10-2 L mol-1 h-1. Sendo
uma reação de segunda ordem em relação ao componente A, cuja
concentração é 2 mol L-1, a taxa dessa reação (em atm mol L-1 h-1) é:

(A) 8 × 10-3

(B) 10 × 10-3

(C) 12 × 10-3

(D) 14 × 10-3

(E) 16 × 10-3

30 - Com relação às formas de transmissão de calor, correlacione
o tipo (primeira coluna) com sua definição ( segunda coluna)

I – condução
II – convecção
III – radiação

A seqüência correta da segunda coluna é:

(A) I, II, III;
(B) II, I, III;
(C) II, III, I;
(D) I, III, II;
(E) III, II, I.

31 - Considere uma suspensão de partículas sólidas em querosene
com as seguintes características:

Densidade do querosene: 0,9 g cm-3

Densidade da partículas: 2,3 g cm-3

A porosidade da suspensão é 0,887; a densidade da suspensão,
em g cm-3 é então:

(A) 1,00;
(B) 1,06;
(C) 1,12;
(D) 1,18;
(E) 1,24.

32 - Uma mistura de 0,6 moles de benzeno e 0,4 moles de tolueno
apresenta uma pressão de vapor de 81,03kPa. Uma mistura
enriquecida em benzeno com 0,9 moles e 0,1 moles de tolueno
possui uma pressão de vapor (em kPa) de:
   (Dados: Pvap de tolueno de 41,6kPa)

(A) 100,75;
(B) 105,75;
(C) 110,75;
(D) 115,75;
(E) 120,75.

33 - Considere a seguinte torre de destilação:

Pode-se afirmar que:

I - o topo da torre é o ponto de menor temperatura e maior concentração
de compostos mais voláteis;

II - o topo da torre é o ponto de menor temperatura e menor pressão;
III - o fundo da torre é o ponto de maior temperatura e menor pressão;
IV - o fundo da torre é o ponto de maior temperatura e menor

concentração de compostos mais pesados.

As afirmativas corretas são:

(A) I e II;
(B) I e IV;
(C) III e IV;
(D) I e III;
(E) II e IV.

Componente % v/v 
CH4 40 
C2H6 30 
CO 20 
CO2 10 

(    ) a transferência de calor é feita de mlécula a
molécula, sem que haja o transporte das mesmas

(    ) a transferência de calor é feita de um corpo
para outro, mesmo que não exista qualquer
ligação entre eles

(    ) a transferência de calor é feita com o
deslocamento de moléculas frias para
regiões mais quentes e de moléculas
quentes para regiões mais frias
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34 - Um trocador de calor do tipo casco e tubo, com área efetiva
de troca térmica de 10 m2 e coeficiente global de troca térmica de
80 cal m-2 K-1, opera com fluídos escoando em contracorrente. Se
o fluído quente entra a 150oC e sai a 60 oC, então o calor trocado,
em kcal, é de:

(A) 60;
(B) 66;
(C) 72;
(D) 78;
(E) 84.

35 - Em relação aos processos industriais para a obtenção de soda
e cloro, é correto afirmar que:

(A) os processos com células de mercúrio apresentam menor
impacto ambiental, pois o mercúrio é insolúvel em água;

(B) os processos com câmaras de chumbo são baseados na
eletrólise de soluções de carbonato de sódio;

(C) nos processos de contato direto, reage-se NH4OH com
NaCl, gerando NaOH  puro;

(D) nos processos com célula de diafragma, o NaOH é formado
pela dissociação da solução de salmoura;

(E) nos processos com células de mercúrio forma-se uma
amálgama do mercúrio com o sódio metálico, que reage com
água gerando NaOH.

36 - A escolha dos materiais empregados na construção de
equipamentos deve sempre levar em consideração as condições
de uso do equipamento, de forma a evitar problemas de corrosão.
As afirmativas a seguir referem-se ao fenômeno da corrosão.

I – A corrosão intergranular se dá entre os grãos de um metal ou
de uma liga, e só ocorre na ausência de oxigênio.

II – A corrosão pode ser acelerada pela tensão no metal, seja ela
interna ou externa ao material.

III – A corrosão na superfície de um metal não influencia sua
resistência à fadiga, que só depende da integridade da sua
estrutura cristalina.

IV – A coorosão biológica é causada pela ação de microorganismos,
podendo levar à criação de pilhas de concentração eletrolítica
sobre a superfície metálica.

V – A corrosão galvânica pode ser eliminada pela seleção de
metais com baixa atividade iônica.

São corretas as afirmativas:

(A) I e V, apenas;
(B) II e IV, apenas;
(C) II e III, apenas;
(D) II, III e V;
(E) I, II e IV.

37 - Uma bomba industrial apresenta as seguintes curvas características:

O ponto de trabalho será determinado na interseção entre as
curvas de:

(A) rendimento e carga do sistema de bombeamento;
(B) potência absorvida e carga da bomba;
(C) carga da bomba e rendimento;
(D) rendimento e potência absorvida;
(E) carga da bomba e carga do sistema de bombeamento.

38 - Nas operações de cristalização, os sólidos devem ser mantidos
continuamente em suspensão. Nesse caso, o evaporador indicado
é o:

(A) de filme líquido descendente;
(B) vertical, de tubos curtos;
(C) vertical, de tubos longos;
(D) horizontal;
(E) de circulação forçada.

39 - Filtros de pressão são aqueles que operam sob pressão
maior que a atmosférica na superfície de filtração e pressão
atmosférica (ou maior) no lado da membrana em que passa o
filtrado. Com relação às vantagens do filtro de pressão, assinale
verdadeiro (v) ou falso (f).

(   ) permite uma filtração rápida.
(   ) apresenta uma pequena área de filtração.
(  ) se adapta tanto em processos contínuos como em batelada.

A seqüência correta é:

(A) v, v, v;
(B) f, v, f;
(C) v, f, f;
(D) v, f, v;
(E) f, f, v.

40 - A seqüência de operações mais adequada para o tratamento
de água coletada em rios para consumo humano é:

(A) decantação, cloração, aeração,neutralização, precipitação,
gradeamento e filtração;

(B) gradeamento, decantação primária, floculação, decantação
secundária, cloração e filtração;

(C) gradeamento, cloração, precipitação, filtração, decantação
e neutralização;

(D) cloração, gradeamento, decantação, aeração, filtração e
neutralização;

(E) aeração, floculação, gradeamento, decantação primária,
decantação secundária e filtração. 

carga do sistema
de bombeamento

potência absorvida

carga da bomba

rendimento

 Q




