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Prova I – Língua Portuguesa  
20 questões

TEXTO 1

AS PROFISSÕES DO FUTURO
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(...)
Se nunca foi fácil conquistar as condições básicas para ser cidadão, com emprego, renda, saúde e 

lazer, o desafio torna-se ainda maior ao incluir o acesso ao conhecimento como uma das condições 
fundamentais para o exercício da cidadania. Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a 
radicalização da cidadania em primeiro lugar, a busca de conhecimento e emprego pode dar em nada. 

(...)
As manchetes de jornais e revistas consagraram a divisão entre 'velha' e 'nova' economia. Mas a 

distinção  tende  a  desaparecer:  simplesmente  a  nova  economia  penetra  todos  os  setores  da  velha 
economia.  Agricultura  é coisa  antiga? As plantações do futuro terão sementes  e  chips de controle. 
Fabricar panos ou toalhas é coisa de tecelão, trabalhador manual? O setor têxtil modernizou-se e hoje 
exibe os mais sofisticados sistemas de design gráfico e automação industrial. O zelador do prédio era 
uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros? Os prédios inteligentes 
exigem zeladores que mais parecem administradores de empresas ou prefeitos. Enquanto isso, surgem 
novas  profissões:  coordenadores  de  projetos,  gerentes  de  terceirização,  programadores  visuais 
multimídia, administradores de comunidades virtuais, engenheiros de redes. 

Essa economia que está surgindo, totalmente nova ou renovando o que já existe, funciona com base 
em  redes  de  conhecimento.  Portanto,  transformar-se  num  elo  de  uma  cadeia  de  transmissão  de 
conhecimento é a melhor forma de ficar próximo a um bom emprego.  (...)  Não basta já ter algum 
diploma  pendurado  na  parede.  Há  quem diga  que  os  diplomas  deveriam ser  dados  com prazo  de 
validade, como leite e outros produtos perecíveis. Para competir no mercado de trabalho, não basta ter 
uma  competência,  é  preciso  ser  competitivo,  ou  seja,  estar  disposto  a  reformular  e  atualizar 
continuamente  conhecimentos,  habilidades  e  atitudes.  O trabalhador  do  futuro,  seja  qual  for  a  sua 
especialidade ou setor, precisa estar habituado à gestão do próprio conhecimento. E desde os primórdios 
da humanidade é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações 
entre pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam. 

(...)
O paradoxo dramático da nossa época, tão exigente em competição e competências, é que nem as 

escolas estão preparadas para esse novo sistema nem as empresas conseguem resolver suas carências de 
mão-de-obra especializada. Enquanto isso, o desemprego aumenta. Antigamente era o agricultor que ia 
para a cidade ou o estivador que perdia o posto no porto. Agora são os trabalhadores de 'colarinho 
branco', que estavam aparentemente seguros em escritórios e burocracias, os que perdem seus postos 
para  robôs,  softwares,  agentes  virtuais  e  sistemas  automatizados  de  administração  de  empresas  e 
organizações. 

Um olhar mais atento identifica que o desemprego tende a ser mais alto nas populações desprovidas 
de  acesso  a  conhecimento,  informação,  educação.  Nas  populações  com  grau  mais  elevado  de 
escolaridade, as opções de emprego continuam se multiplicando, e as empresas só se queixam de falta 
de mão-de-obra especializada. Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas 
estão sendo incapazes de oferecer.

Conclusão: quanto melhores forem as condições de vida e a distribuição de renda no país, ou seja, 
quanto  melhores  forem  as  condições  de  acesso  ao  conhecimento,  mais  gente  terá  acesso  às 
oportunidades da nova economia do conhecimento, centrada na inovação, na expansão de redes e na 
ampliação da cidadania. 

SCHWARTZ, Gilson. As profissões do futuro. São Paulo: Editora Publifolha. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/publifolha/ult10037u351846.shtml
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01. Segundo o texto 1, é correto afirmar que:
A) é impossível, na economia atual, a prática da cidadania.
B) a velha economia era propícia ao exercício da cidadania ideal.
C) a nova economia é contrária a atividades passadas, como a agricultura.
D) é indispensável a expansão da cidadania para a democratização do conhecimento. 
E) o controle do Estado, em algumas atividades econômicas, elimina as desigualdades.

02. “As profissões do futuro” dizem respeito àquelas que:
A) conciliam competências e espírito competitivo.
B) emergem como novas profissões na moderna economia.
C) se submetem à automação independente da ação humana.
D) excluem as ciências sociais e humanas em favor das tecnológicas.
E) consagram os colarinhos brancos como detentores do saber tecnológico.

03. A “radicalização da cidadania” (linha 04) a que alude o autor pressupõe:
A) o equilíbrio entre os aspectos positivos da velha e da nova economia.
B) o retorno à distinção entre o paradigma da velha e o da nova economia.
C) a abertura do mercado para os que não tiveram acesso ao conhecimento.
D) o regresso ao humanismo, que suprime a competição em favor da competência.
E) a conjunção entre melhor padrão de vida para as pessoas e acesso ao conhecimento.

04. O paradoxo de nossa época é considerado dramático, porque:
A) a tecnologia tende a substituir o homem.
B) há problemas insolúveis na nova economia.
C) há conflitos entre a oferta e a procura de mão-de-obra.
D) as tensões do mercado prenunciam uma grave crise econômica.
E) inexiste especialização para novas profissões da atual economia.

05. Segundo o texto, a automação ameaça de fato:
A) os engenheiros de rede.
B) os coordenadores de projeto.
C) os trabalhadores da indústria têxtil.
D) os trabalhadores de ‘colarinho branco’.
E) os administradores de comunidades virtuais.

06. A expressão “ou seja” (linha 37) indica, no contexto:
A) aproximação entre ideias.
B) incoerência entre ideias.
C) atenuação de ideias.
D) supressão de ideias.
E) mudança de ideias.

07. O texto “As Profissões do Futuro” é, predominantemente, de natureza:
A) descritiva, porque opõe a velha à nova economia.
B) argumentativa, porque advoga as qualidades do trabalhador do futuro.
C) expositiva, porque é neutro quanto às virtudes e defeitos da velha economia.
D) descritiva, devido à riqueza de adjetivos e advérbios de modo, conforme parágrafo 4º.
E) narrativa, historiando a atualização do conhecimento desde os primórdios da humanidade.
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08. Assinale a alternativa em cuja frase o autor provê uma informação como fato partilhado pelo leitor, sem 
necessidade de justificativa.
A) “Nas  populações  com grau  mais  elevado de  escolaridade,  as  opções  de  emprego  continuam se 

multiplicando, e as empresas só se queixam de falta de mão-de-obra especializada” (linhas 33-35).
B) “Portanto, transformar-se num elo de uma cadeia de transmissão de conhecimento é a melhor forma 

de ficar próximo a um bom emprego” (linhas 16-17).
C) “...é evidente que sabedoria e conhecimento só se atualizam quando proliferam as relações entre 

pessoas que ensinam, debatem, experimentam, pesquisam e dialogam” (linhas 23-24).
D) “Para competir no mercado de trabalho, não basta ter uma competência, é preciso ser competitivo, ou 

seja, estar disposto a reformular e atualizar continuamente conhecimentos, habilidades e atitudes” 
(linhas 19-21).

E) “Ou seja, há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de 
oferecer” (linhas 35-36).

09. O conectivo da frase “Enquanto isso, o desemprego aumenta” (linha 27) exprime:
A) oposição.
B) concessão.
C) conclusão.
D) explicação.
E) proporcionalidade.

10. Assinale a alternativa em que o número de fonemas é maior que o número de letras.
A) nunca (linha 01).
B) pessoas (linha 24).
C) próximo (linha 17).
D) paradoxo (linha 25).
E) trabalhador (linha 21).

11. Uma consoante palatal nasal é representada no dígrafo da palavra:
A) “portanto”
B) “colarinho”.
C) “manchete”.
D) “profissões”.
E) “trabalhador”.

12. Assinale a alternativa em que há uma correta relação entre a palavra e seu processo de formação.
A) ensinam (linha 24): prefixação. 
B) seguros (linha 29): derivação regressiva. 
C) mão-de-obra (linha 35): composição.
D) incapazes (linha 36): sufixação.
E) expansão (linha 39): parassíntese.

13. Assinale a alternativa em que o sufixo altera a classificação morfológica da palavra primitiva.
A) “cidadania”(linha 03). 
B) “faxineiros” (linha 11).
C) “engenheiros” (linha 14).
D) “atitudes” (linha 21).
E) “habilidades” (linha 21). 

14. Assinale a alternativa em que a associação entre a palavra e sua classificação morfológica está correta.
A) “nada” (linha 04) – advérbio de negação.
B) “que” (linha 23) – pronome relativo.
C) “Portanto” (linha 16) – conjunção explicativa.
D) “desde” (linha 22) – conjunção temporal
E) “mais” (linha 38) – pronome indefinido. 
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15. Assinale a alternativa em que a função sintática do pronome relativo é a mesma do seu antecedente.
A) “Mas (...) sem uma ampla mobilização que afinal coloque a radicalização da economia em primeiro 

lugar...” (linhas 03-04).
B) “O zelador do prédio era uma pessoa que no máximo consertava um cano ou cuidava dos faxineiros” 

(linhas 10-11).
C) “Os  prédios  inteligentes  exigem  zeladores  que  mais  parecem  administradores  de  empresas  ou 

prefeitos” (linhas 11-12).
D) “Essa economia que está surgindo (...) funciona com base em redes de conhecimento (linhas 15-16).
E) “... há nas empresas uma procura por trabalhadores que as escolas estão sendo incapazes de oferecer” 

(linhas 35-36). 

TEXTO 2
NÃO HÁ VAGAS
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O preço do feijão
não cabe no poema. O preço
do arroz
não cabe no poema.
Não cabem no poema o gás
a luz o telefone
a sonegação
do leite
da carne
do açúcar
do pão.

O funcionário público
não cabe no poema
com seu salário de fome
sua vida fechada
em arquivos.
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Como não cabe no poema
o operário
que esmerila seu dia de aço
e carvão
nas oficinas escuras

─ porque o poema, senhores,
está fechado: "não há vagas"
Só cabe no poema
o homem sem estômago
a mulher de nuvens
a fruta sem preço

 O poema, senhores,
 não fede
 nem cheira.

GULLAR, Ferreira. Toda Poesia. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1980. p. 224 .

16.  Com os versos “O funcionário público/não cabe no poema/com seu salário de fome/sua vida fechada/em 
arquivos” (versos 12-16), o poeta:
A) condena o funcionalismo público pela má distribuição de renda.
B) recusa o funcionário público em geral como matéria de poesia.
C) rejeita o funcionário público cujos altos salários contrastam com a fome do povo.
D) mostra admiração pelo funcionalismo público, embora não queira cantá-lo em versos. 
E) critica o funcionalismo público pela ausência de transparência nos atos administrativos.

17. Com o trecho grifado em “O poema, senhores,/não fede /nem cheira (versos 28-30), o poeta:
A) ressalta o caráter irrelevante da poesia frente às necessidades humanas.
B) mostra que dá pouca importância à forma como se faz um poema.
C) contrapõe o caráter abstrato do poema à realidade cotidiana.
D) exalta a neutralidade na composição e leitura dos poemas.
E) critica a alienação política e social dos poetas brasileiros.

18. O termo grifado em “Como não cabe no poema...” (verso 17) é:
A) conjunção comparativa e relaciona duas estrofes.
B) conjunção integrante, porque une as duas estrofes.
C) conjunção consecutiva, relacionando o verso 16 ao 17.
D) pronome relativo, porque liga o verso 16 à estrofe seguinte.
E) preposição e instaura conformidade entre os versos 12 e 18.
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19. Assinale a alternativa que avalia corretamente a concordância do verbo caber nos versos abaixo.

I. “Não cabem no poema o gás/a luz o telefone/a sonegação...” (versos 05-07).
II. “... não cabe no poema/o operário/que esmerila seu dia de aço” (versos 17-19). 
III. “Só cabe no poema/o homem sem estômago/a mulher de nuvens/a fruta sem preço” (versos 24-27).

A) No item II, a concordância se justifica pela posposição do sujeito.
B) A forma singular no item III é facultativa devido à posição do sujeito.
C) O singular dos itens II e III se justifica pelo fato de o sujeito ser simples.
D) O plural no item I é obrigatório devido ao fato de o sujeito ser composto.
E) No item I, o singular é gramaticalmente possível pela concordância com poema.

20. Assinale a alternativa em que o termo grifado é classificado como complemento nominal.
A) “sonegação do leite” (versos 07-08).
B) “mulher de nuvens” (verso 26).
C) “salário de fome” (verso 14).
D) “fruta sem preço” (verso 27).
E) “dia de aço” (verso 19).
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Prova II – Conhecimentos Específicos    
30 questões

21.  Que tipo de erro está associado à utilização de um solvente com baixo grau de pureza em uma análise de 
traço?
A) erro do reagente.
B) erro de método.
C) erro instrumental.
D) erro operacional.
E) erro aleatório.

22. Qual dos itens corresponde ao equipamento recomendado para realizar uma calcinação de uma amostra 
mineral?
A) Mufla.
B) Estufa.
C) Manta aquecedora.
D) Agitador magnético.
E) Placa de aquecimento. 

23. A curva ao lado caracteriza que tipo de titulação?
A) Base forte versus ácido fraco monoprótico.
B) Base forte versus ácido diprótico.
C) Base fraca versus ácido diprótico. 
D) Base forte versus ácido forte.
E) Base fraca versus ácido fraco.

24. Uma solução foi preparada adicionando-se: i. 300mL de água; ii. 100mL de um a solução a 5,85%(m/v) 
de cloreto de sódio; iii. 100mL de uma solução de cloreto de cálcio que contém 22,2g do soluto. A 
solução obtida apresenta uma concentração de íons cloreto de:
A) 0,1mol.L–1.
B) 0,5 mol.L–1.
C) 1,0 mol.L–1.
D) 2,0 mol.L–1.
E) 3,0 mol.L–1.

25. Marque o item que apresenta as condições exigidas em um precipitado para ser analisado em gravimetria.
A) kps muito grande, insolúvel e muito puro.
B) imiscível, muito puro e composição conhecida.
C) kps muito grande, imiscível e composição variável. 
D) kps aproximadamente igual a zero, muito puro e imiscível.
E) kps menor que 1, insolúvel, facilmente filtrável e apresentar composição conhecida.

26. Quatro titulações do tipo ácido-base foram realizadas para determinação do teor de ácido acético em uma 
amostra  de  vinagre  comercial.  Os  volumes  gastos  foram:  23,4mL,  23,2mL;  23,8mL  e  23,0mL.  A 
variação nos volumes é decorrente de que tipo de erro?
A) Erro aleatório.
B) Erro de método.
C) Erro sistemático.
D) Erro operacional.
E) Erro instrumental e de reagente.
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27. Comparando a sensibilidade das técnicas Espectrometria de Absorção Atômica com Chama (FAAS, do 
inglês  Flame  Atomic  Absorption  Spectrometry)  e  a  Espectrometria  de  Absorção  Atômica  com 
Atomização  Eletrotérmica  em Forno de  Grafite  (GFAAS,  do  Graphite  Furnace  Atomic  Absorption 
Spectrometry) é correto afirmar que: 
A) a FAAS é mais sensível devido a elevada taxa de atomização das espécies na chama.
B) ambas as técnicas possuem sensibilidade semelhante, o que as diferencia é o tipo de preparo da amostra.
C) a técnica GFAAS é mais sensível por diversos motivos, dentre eles o tempo de residência da nuvem 

atômica no forno.
D) a técnica GFAAS é mais  sensível  que a  FAAS devido somente  a  quantidade de amostra que é 

introduzida no equipamento.  
E) a técnica FAAS possui menor sensibilidade em função da baixa eficiência da aspiração da amostra e 

pela quantidades de elementos que pode ser determinada.

28. A massa de NaOH necessária para precipitar todos os íons Fe2+ de 50mL de uma solução 0,50mol.L-1 de 
Fe(NO3)2 é:
A) 0,5g
B) 1,0g.
C) 1,5g
D) 2,0g
E) 2,5g

29. Comparando as técnicas de absorção e emissão atômica, é correto afirmar que:
A) as técnicas de absorção são técnicas monoelementares e as de emissão multielementares, sendo que a 

sensibilidade, os limites de detecção e de quantificação variam para ambas as técnicas em função da 
configuração instrumental. 

B) ambas as técnicas são monoelementares, de sensibilidade semelhante, e limites de detecção e de 
quantificação na mesma ordem de grandeza. 

C) as técnicas envolvendo absorção atômica são técnicas que necessitam que os átomos estejam na 
forma gasosa iônica, enquanto que a de emissão necessita que as espécies estejam na forma gasosa 
fundamental. 

D) a faixa linear das curvas de calibração das técnicas são semelhantes, mas diferem em sensibilidade e 
limites de detecção e de quantificação.

E) as técnicas de absorção são monoelementares com menores limites de detecção e quantificação com 
relação as de emissão, que são multielementares e possuam ampla faixa linear das curvas de calibração.

30. A resolução do CONAMA que define a classificação das águas é a:
A) Resolução n° 237.
B) Resolução n° 303.
C) Resolução n° 357.
D) Resolução n° 358.
E) Resolução n° 369. 

31. Um químico deseja saber se uma amostra solúvel é iônica. Qual dos equipamentos ele deverá usar?
A) Balança analítica.
B) Condutivímetro.
C) Medidor de pH.
D) Viscosímetro.
E) Rotaevaporador.

32.  A  espécie  X,  um  composto  com massa  molar  de  150g.mol-1,  é  um líquido  bastante  utilizado  em 
laboratórios de ensino, que tem densidade 0,60g.mL-1, a 25ºC. O volume dessa substância necessário 
para preparar 100mL de uma solução 20mmol.L-1 é:
A) 0,5mL
B) 1,0mL
C) 5,0mL
D) 10,0mL
E) 100,0mL
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33.  Ácido  clorídrico  concentrado,  uma  solução  concentrada  de  HCl  em água,  é  bastante  utilizado  em 
laboratórios de ensino de química. A massa de HCl presente em 500mL dessa solução, cuja densidade é 
1,20g.Ml–1 e contém 35% em massa é:
A) 121g
B) 150g
C) 210g
D) 300g
E) 330g

34. Quanto à quantificação das amostras envolvendo as técnicas de absorção e emissão atômica, está correta 
a alternativa:

A) o método das adições de padrão para calibração pode ser empregado em ambas as técnicas e 
deve ser recomendado para elevado número de amostras. 
B) as técnicas que envolvem emissão atômica utilizam, apenas, o método da curva de calibração 
(método do padrão externo) e as de emissão empregam o método das adições de padrão.
C) ambas  as  técnicas  podem empregar  os  mesmos  métodos  de calibração,  porém o que irá 
diferenciar o método é o tipo de amostra a ser analisada. 
D) a calibração empregando o método do padrão interno é um método que deve ser empregado 
nas técnicas de absorção atômica para evitar problemas de interferências.
E) apesar de ambas as técnicas terem a mesma sensibilidade, é recomendado que as técnicas de 
absorção  atômica  utilizem  o  método  de  calibração  empregando  o  padrão  interno  enquanto  na 
emissão seja o método do padrão externo.

35. Uma amostra contendo dois sólidos dissolvidos, A e B, é entregue a um técnico de laboratório para que 
ele possa realizar uma separação. As únicas informações que ele tem da amostra é que se trata de uma 
mistura 50% de A e 50% de B e que A é um composto polar e B um composto apolar. Com essas 
informações, que técnica é recomendada para separação dos compostos?
A) Decantação.
B) Evaporação. 
C) Recristalização.
D) Destilação fraccionada.
E) Extração por solvente.

 

36. A determinação de íon cloreto, na forma do precipitado AgCl em uma amostra de água, pode ser feita por 
um dos métodos clássicos da análise gravimétrica chamado precipitação química. Aponte a sequência de 
procedimentos recomendada para a separação do precipitado de AgCl.
A) Filtragem do AgCl em papel de filtro e, em seguida, secagem em estufa à 150ºC.
B) Filtragem do AgCl em cadinho filtrante, lavagem com HNO3 diluído e secagem em estufa à 150ºC.
C) Centrifugação da amostra, eliminação do sobrenadante e secagem do AgCl em estufa à 150ºC.
D) Centrifugação da amostra, eliminação do sobrenadante, lavagem com HNO3 diluído e secagem do 

AgCl em dessecador.
E) Eliminação  do solvente em rotaevaporador,  lavagem com HNO3 diluído seguido de secagem da 

amostra em dessecador.

37. 25,00mL de uma solução 0,10mol.L–1 de NaOH foi padronizada com uma solução padrão 0,20mol.L–1 de 
HCl  usando  como  indicador  fenolftaleína.  Qual  o  volume  gasto  de  HCl  para  atingir  o  ponto  de 
equivalência?
A) 2,50mL.
B) 5,00mL.
C) 12,50mL. 
D) 25,00mL.
E) 50,00mL.
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38. O ácido hipocloroso HClO tem pka igual a 7,50. Em qual pH a espécie ClO-  se apresentará em maior 
quantidade?
A) pH = 5,0
B) pH = 7,5
C) pH = 2,0
D) pH neutro
E) pH = 10

39. Marque o item correto para uma solução 1,0mol.L-1 de NH4Cl em água.
A) [OH–] = [H3O+]
B) [NH4

+] = [OH–]
C) pH < 7,0
D) [NH4

+] = [H3O+]
E) pH > 7,0

40. Quanto ao princípio do método é correto afirmar que:
A) a Lei de Beer-Lambert é definida para uma faixa de concentração e para um percurso ótico de 1cm.
B) a Lei de Beer-Lambert independe da concentração das espécies, sendo afetada apenas pelo índice de 

refração da solução.
C) a sensibilidade do método é alterada em função do percurso ótico e das características do composto 

absorvente.
D) a  linearidade  depende  do  tipo  de  lâmpada  empregada,  do  índice  de  refração  da  solução  mas 

independe do material que constitui a cubeta.
E) a Lei de Beer-Lambert é diretamente proporcional à concentração das espécies existentes na solução, 

da intensidade da radiação emitida e do comprimento de onda escolhido. 

41. Quanto à análise espectrofotométrica é correto afirmar que:
A) a medida deve ser realizada sequencialmente com as soluções do branco, com as soluções padrão 

com crescentes valores de concentração e com as amostras e independe da estabilidade da solução.
B) o branco da curva de calibração deverá ser o mesmo do branco da amostra.
C) para a construção da curva de calibração, deve-se descontar o sinal do branco da amostra.
D) a medida deve ser realizada com as soluções do branco, com as soluções padrão com crescentes valores 

de concentração e com as amostras independem da sequência da medida e do tempo reacional.
E) o efeito do branco da curva de calibração pode ser avaliado através do coeficiente linear da equação 

da reta obtida na curva de calibração. 

42. Estão listados abaixo, sequencialmente, 3 EPI e 2 EPC. Assinale a alternativa cuja citação esteja nesta ordem.
A) Máscara de proteção autônoma, jaleco (avental), óculos de proteção, extintor e chuveiro.
B) Luvas, lava-olhos portáteis, jaleco (avental), extintor e chuveiro. 
C) Óculos de proteção, luvas térmicas, lava-olhos, capela, e chuveiro.
D) Luvas, jaleco (avental), óculos de proteção, extintor e chuveiro.
E) Luvas, óculos, jaleco (avental), mapas de risco e capela.

43. A estocagem de reagentes químicos deve ser realizada da seguinte maneira:
A) o local deverá ser arejado e protegido de calor e o armazenamento deverá ser realizado considerando 

a ordem alfabética dos reagentes.
B) o critério de armazenamento deverá ser em função da categoria do reagente, independente de sua 

reatividade. Para todo e qualquer reagente, o local de armazenamento deverá ser arejado.
C) o critério de armazenamento deverá ser realizado em ordem alfabética dos reagentes. O local de 

armazenamento deverá ser arejado, com uma das paredes para o lado de fora do prédio e acesso 
restrito, independente da quantidade a ser estocada.

D) a  armazenagem  no  laboratório  deve  ser  realizada  em  função  da  categoria  do  reagente  e  da 
reatividade, em um único local, para facilitar o acesso, independentemente, da quantidade existente.

E) a  armazenagem  deve  ser  realizada  em  função  da  categoria  do  reagente,  da  reatividade  e  da 
quantidade do reagente. Pequenas quantidades ficam no laboratório e o restante em um almoxarifado 
central.
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44. Qual  o  pH de  uma  solução de ácido cianídrico 0,01mol.L-1de  HCN sabendo-se  que a  constante  de 
dissociação do ácido é igual a 4,0x10–10.
A) pH = 7,50
B) pH = 5,70
C) pH = 2,00
D) pH = 4,0 
E) pH = neutro

45.  Quanto  ao  procedimento  adequado  para  utilização  de  uma  balança  analítica  eletrônica,  assinale  a 
alternativa correta.
A) A limpeza do prato da balança deve ser realizada com sabão ou detergente neutro.
B) Substâncias higroscópicas devem ser pesadas rapidamente em recipientes abertos.
C) Amostras sólidas no prato da balança devem ser removidas usando-se um pincel. 
D) Amostras provenientes da estufa devem ser pesadas imediatamente para evitar variações na leitura.
E) Após a pesagem de NaOH o prato da balança deve ser lavado cuidadosamente com uma solução 

diluída de HCl. 

46. Um  químico  deseja  calcular  o  teor  de  umidade  em  uma  amostra.  Qual  equipamento  é  o  mais 
recomendado para esse propósito?
A) Mufla.
B) Estufa.
C) Rotaevaporador.
D) Placa de aquecimento.
E) Manta de aquecimento.

 
47. Com relação à potenciometria, assinale a alternativa correta.

A) Na determinação do pH de uma solução o eletrodo de vidro pode ser usado como eletrodo indicador.
B) O eletrodo de prata-cloreto de prata é adequado para determinar a concentração de prata em uma solução.
C) O potencial de junção líquida ocorre devido às mobilidades iônicas iguais entre cátions e ânions.
D) Classificam-se os eletrodos de: hidrogênio, vidro e calomelano como eletrodo de referência.
E) Após a medida, o eletrodo de vidro deve ser lavado, seco e guardado longe da umidade.

 
48. O manuseio e limpeza de vidrarias de laboratório devem seguir os seguintes critérios:

A) a  vidraria  de  laboratório  deverá  ser  limpa  com solução  de  limpeza  adequada,  sendo o  enxágue 
sequencial com água encanada e com água destilada e secagem em estufa. 

B) a solução de limpeza mais adequada para as vidrarias de laboratório é a sulfocrômica, que possui um 
elevado poder oxidante, e recomenda-se enxágue com água destilada.

C) a  vidraria  de  laboratório  deverá  ser  limpa  com solução  de  limpeza  adequada,  sendo o  enxágue 
sequencial com água encanada, água destilada e, dependendo, água deionizada. A secagem poderá 
ser em estufa, dependendo da vidraria.

D) a  vidraria  de  laboratórios  de  ensino  não  requer  maiores  cuidados  na  sua  limpeza  podendo  ser 
utilizados apenas detergentes comerciais e água encanada.

E) a limpeza das vidrarias dependerá de sua utilização, podendo assim ser utilizado diferentes soluções 
de limpeza,  independente da toxicidade do produto empregado. O enxágue sequencial com água 
encanada e com água destilada e secagem em estufa são recomendados.

49. Uma solução 1,00mol.L-1 de ácido benzóico(C6H5CO2H) está em equilíbrio com uma solução 1,00mol.L–1 de 
benzoato de sódio(C6H5CO2

–Na+) de acordo com a equação abaixo. Sabendo que o pKa do C6H5CO2H é 
4,20, qual é o valor do pH da solução resultante?

C6H5CO2H(aq)   +   H2O(l)   ⇄   C6H5CO2
–
(aq)   +   H3O+

(aq)

A) pH = 7,00
B) pH = 5,20 
C) pH = 4,20
D) pH = 3,20
E) pH = 1,00
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50. Quanto ao descarte de substâncias de laboratório, assinale a alternativa correta.
A) O  descarte  deve  considerar  a  reatividade,  toxicidade  e  natureza  da  substância.  No  caso  de 

armazenamento de resíduo, este deverá ser efetuado em diferentes recipientes.
B) O  descarte  de  substâncias  deve  ser  realizado  considerando  sua  natureza  material,  toxicidade  e 

reatividade. O armazenamento de resíduo deverá ser realizado em um único recipiente para facilitar 
o manuseio, transporte e excesso de material.

C) O critério de descarte de substâncias deverá ser em função de sua solubilidade. As substâncias solúveis 
em água,  podem ser  descartadas  na  rede de esgoto mediante  diluição da mesma;  para  substâncias 
solúveis em solventes orgânicos, essas devem ser armazenadas em recipientes adequados.

D) As substâncias devem ser descartadas, indiscrimidamente, desde que seu prazo de validade, esteja 
vencido, uma vez que não apresenta risco e perigo de reatividade.

E) O descarte deve considerar a reatividade, toxicidade e natureza da substância. No caso de soluções o 
critério é a concentração do soluto existente, recomendando-se diluir a solução. 
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