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Instruções: 
 

1. Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 

numeradas de 01 a 30. Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno.

2. Não serão aceitas reclamações posteriores.

3. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.

4. Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

Cartão-Resposta que você receberá. 

5. O Cartão-Resposta deve, obrigatoriamente, ser assinado. Esse 

não o rasure nem o amasse. 

6. Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

7. Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anul

8. Você dispõe de três horas para fazer sua P

tempo inclui a marcação do Cartão-Resposta.

9. Verifique se seus dados estão corretos no Cartão

Aplicação de Prova. 

10. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, etc).

11. A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não

acarretará a sua exclusão do concurso. 

12. Ao término da Prova, chame o fiscal de sala para devolver o caderno de questões e o 

 
 

Cronograma Previsto: 

Atividade 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da Prova 
Objetiva 

Divulgação dos Gabaritos Definitivos

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva
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PROFESSOR 

Verifique se este caderno corresponde a sua opção de cargo e se contém 30 questões objetivas e de múltipla escolha, 

Caso contrário, reclame ao fiscal de sala outro caderno. 

Não serão aceitas reclamações posteriores. 

existe apenas UMA resposta certa. 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

deve, obrigatoriamente, ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, 

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anul

para fazer sua Prova Objetiva. Faça-o com tranquilidade, mas controle o seu tempo. Es

Resposta. 

Verifique se seus dados estão corretos no Cartão-Resposta. Solicite ao fiscal para efetuar as correções na Ata de 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, telefone celular, etc). 

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não

Ao término da Prova, chame o fiscal de sala para devolver o caderno de questões e o Cartão

Data 

Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva 08/03/2010 Internet: 

Interposição de Recursos contra os Gabaritos da Prova 
09/03/2010 Na sede da GRE ou na sede da Funadepi.

Divulgação dos Gabaritos Definitivos 12/03/2010 Internet: 

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva 16/03/2010 
Internet: 
 

Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí

 

PROFESSOR – QUÍMICA 

0 questões objetivas e de múltipla escolha, 

Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. Essa resposta deve ser marcada no 

não poderá ser substituído, portanto, 

Marque as respostas primeiro a lápis e depois cubra com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Marque apenas UMA letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão. 

ilidade, mas controle o seu tempo. Esse 

para efetuar as correções na Ata de 

Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida uma hora do início da prova. A não-observância dessa exigência 

Cartão-Resposta. 

Local 

Internet: www.funadepi.org.br  

GRE ou na sede da Funadepi. 

Internet: www.funadepi.org.br 

Internet: www.funadepi.org.br 
www.seduc.pi.gov.br 

Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Piauí 
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Legislação 
 
 

1. A característica principal da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional LDB (Lei nº 9.394/96), em relação à 
organização escolar, é o seu caráter: 

 
a) Conservador. 
b) Seletivo. 
c) Classificador. 
d) Flexível. 
e) Diretivo. 

 
2. O ensino fundamental obrigatório, com duração mínima de 9 

(nove) anos,  gratuito na escola pública, a partir dos 6 (seis) 
anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão 
e, segundo a Lei 9.394/96, a escola deve promover: 

 
I - O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo 

como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita 
e do cálculo. 

II - A compreensão do ambiente natural e social, do sistema 
político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade. 

III - O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades e a formação de atitudes e valores. 

IV - O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 
solidariedade humana e de tolerância recíproca, em que 
se assenta a vida social. 

V - A preparação básica para o trabalho e a cidadania, de 
modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às 
condições de ocupação. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente I e II são corretas. 
b) Somente I e III são corretas. 
c) Somente I, II, III e IV são corretas. 
d) Somente I, II, III e V são corretas. 
e) Somente II, III, IV e V são corretas. 

 
3. Segundo a LDB 9.394/96, a educação abrange: 
 

I - Os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar. 

II - Os processos formativos que se desenvolvem na 
convivência humana e no trabalho. 

III - Os processos formativos que se desenvolvem nas 
instituições de ensino e de pesquisa. 

IV - Os processos formativos que se desenvolvem nos 
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais. 

 
   Está(ão) correta(s) a(s)afirmativas: 
 

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

 

4. Para atingir suas finalidades, as instituições de ensino 
determinam papéis e responsabilidades, cabendo ao 
professor, segundo a Lei nº 9.394/96: 
 

I - Colaborar com as atividades de articulação da escola com 
as famílias e a comunidade. 

II - Zelar pela aprendizagem dos alunos. 
III - Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de 

menor rendimento. 
IV - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 

estabelecidas. 
V - Participar da elaboração da proposta pedagógica do 

estabelecimento de ensino. 
VI - Informar os pais sobre a freqüência e o rendimento dos 

alunos, bem como sobre a execução de sua proposta 
pedagógica. 

 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

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

 
5. De acordo com o art. 23º da LDB, o currículo na educação 

básica poderá organizar-se em: 
 

I - Série anuais e períodos semestrais; 
II - Ciclos e alternância regular de períodos de estudos; 

III - Grupos não- seriados, com base na idade, na competência 
e em outros critérios. 

IV - Forma diversa de organização, sempre que o interesse do 
processo de aprendizagem assim o recomendar. 

V - Ciclos de formação, com base nas aquisições 
exclusivamente cognitivas. 

 
    Estão corretas as alternativas: 
  

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

 
6. Segundo a LDB, no seu artigo 62, o professor, para atuar na 

educação básica, deverá: 
 

a) Já ter completado o ensino fundamental. 
b) Ter, no máximo, o nível médio na modalidade Normal. 
c) Possuir competência pedagógica confirmada por 

comissão especial. 
d) Ter completado o ensino médio, na modalidade 

profissionalizante. 
e) Ter formação de nível superior, em curso de licenciatura, 

de graduação plena sendo admitida, para aqueles que 
atuam nas séries iniciais do ensino fundamental, como 
formação mínima, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal. 
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7. Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) propõem uma 
mudança de enfoque em relação aos conteúdos curriculares: 
em vez de um ensino em que o conteúdo é visto como fim em 
si mesmo, o que se propõe é um ensino em que o conteúdo é 
visto como: 

 
a) Conhecimentos e valores sociais acumulados pelas 

gerações adultas repassadas ao aluno como verdade; 

b) Informações, princípios científicos, leis, etc., 

estabelecidos e ordenados numa seqüência lógica e 

psicológica; 

c) Temas geradores extraídos apenas da problematização 

da prática de vida dos alunos; 

d) Meio para que os alunos desenvolvam as capacidades 

que lhe permitam produzir e usufruir dos bens culturais, 

sociais e econômicos; 

e) Informações colocadas à disposição do aluno para ele 

usar, se assim o quiser. 

 
8. Os Parâmetros Curriculares Nacionais adotam a proposta de 

estruturação por ciclos, cujo princípio norteador é a 
flexibilidade da seriação. Desse modo, a organização da 
escolaridade, em ciclos, possibilita que o currículo seja 
trabalhado ao longo de um período de tempo maior. Essa 
proposta reconhece as seguintes oportunidades de 
escolarização, exceto: 

 
a) Respeito aos diferentes ritmos de aprendizagem que os 

alunos apresentam. 

b) Distribuição dos conteúdos de forma mais adequada à 

aprendizagem; 

c) Freqüentes rupturas e excessiva fragmentação do 

percurso escolar; 

d) Realização de adaptações sucessivas da ação pedagógica 

às diferentes necessidades dos alunos; 

e) Incorporação da diversidade dos desempenhos dos 

alunos na relação com objetos de conhecimento 

diferente. 

 
9. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA, Lei nº 

8.069/90, é dever da família, da comunidade, da sociedade  

em geral e do poder público assegurar, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. A garantia de prioridade compreende, exceto: 

 
a) Primazia de receber proteção e socorro em algumas 

circunstâncias; 

b) Precedência de atendimento nos serviços públicos; 

c) Preferência na formulação e na execução das políticas 

sociais públicas. 

d) Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas 

relacionadas com a proteção à infância e a juventude; 

e) Precedência de atendimento nos serviços de relevância 

pública. 

 

10. Pedro passou a chegar à escola, sucessivas vezes, com marcas 
de violência doméstica, o que comprometeu 
significativamente sua vida e sua aprendizagem. Diante desse 
quadro, seus professores consultaram o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, constatando no seu art. n.º 56, que o 
procedimento indicado é que os (as): 

 
a) Responsáveis sejam chamados e advertidos pela direção 

da escola; 
b) Dirigentes da escola comuniquem o ocorrido ao Conselho 

Tutelar; 
c) Professores visitem a residência da criança para verificar 

suas condições de vida; 
d) Orientadores educacionais encaminhem a família e a 

criança para acompanhamento psicológico; 
e) Autoridades educacionais notifiquem o caso à delegacia 

policial. 
 

 
 

Conhecimentos Específicos 
 
 
 
 

11. Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a ordem 

crescente do poder de penetração das principais emissões 

radioativas: 

 

a) α < β < γ 

b) γ < β < α 

c) γ < α < β 

d) α < γ < β 

e) β < γ < α 

 

12. Um átomo neutro transforma-se em ânion, quando: 

 

a) O número de elétrons se iguala ao número de prótons. 

b) Perde elétrons. 

c) Perde nêutrons. 

d) Ganha elétrons. 

e) Ganha nêutrons. 

 

13. Que cientista inglês demonstrou, em 1897, a existência de 

partículas negativas? 

 

a) Dalton. 

b) Rutherford. 

c) Bohr. 

d) Thomson. 

e) Proust. 
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14. Considere uma reação genérica, cujas etapas podem ser 
representadas por: 

)(

)(

lentaetapaDBC

rápidoequilíbrioCBA

→+
↔+

 

 
Assinale a alternativa que apresenta uma possível equação para 
lei de velocidade desta reação, expressa em função das espécies 
reagentes. 
 

a) 
2][][ BAkV ⋅=

 

b) ][][ BAkV ⋅=
 

c) ][][ 2 BAkV ⋅=
 

d) ][][ BCkV ⋅=
 

e) 
2][][ BCkV ⋅=

 

 
15. Qual dentre os compostos abaixo é um sal? 

 
a) NaOH 
b) Mg(OH)Cl 
c) Be(OH)2 
d) HCl 
e) H2CO3 

 

16. O produto iônico da água ( ][][ 3
−+ ⋅= OHOHKW

), a 25°C, tem 

valor igual a: 
 
a) 10

-4
 

b) 10
-7

 
c) 10

-16
 

d) 10
-12

 
e) 10

-14
 

  
17. O fenômeno observado na equação 

nKrBanU 1
0

93
36

140
56

1
0

235
92 3++→+  é denominado: 

 
a) Oxidação. 
b) Eletrólise. 
c) Fusão nuclear. 
d) Fissão nuclear. 
e) Redução. 

 

18. Para reação “ 322 231 NHHN ↔+ ” qual a relação correta 

entre os valores das constantes Kp e Kc? 
 

a) 
1)(RTKcKp =  

b) 
2)(RTKcKp =  

c) 
2)( −= RTKcKp  

d) 
1)( −= RTKcKp  

e) 
3)( −= RTKcKp  

 

19. Assinale, dentre as alternativas, a que mostra uma função 
orgânica apresentada pelo composto abaixo: 
 

CH2

HC

CH2

CH2

C

O

NH2

CH3

CH3

 
 

a) Ácido carboxílico. 
b) Amida. 
c) Amina. 
d) Éster. 
e) Sal de ácido carboxílico. 

 
20. Qual dentre os sais abaixo, após ser hidrolisado, torna ácida a 

solução da qual faz parte? 
 
a) NH4Cl 
b) KCN 
c) NH4CN 
d) CH3COONa 
e) CH3COOK 

 
21. Na reação “Zn

0
 + Cu

2+
 � Zn

2+
 + Cu

0
”, o Zn

0
 comporta-se como: 

 
a) Agente reativo. 
b) Agente oxidante. 
c) Agente redutor. 
d) Catalisador. 
e) Produto. 

 
22. Um físico verificou que um determinado elemento emitia 

partículas radioativas com massa igual a 4 e com duas cargas 
positivas. A emissão observada tratava-se de uma: 
 
a) Emissão gama. 
b) Emissão alfa. 
c) Emissão beta. 
d) Emissão neutra. 
e) Emissão eletrônica. 

 
23. A distinção entre uma substância pura e uma mistura pode 

ser feita através: 
 
a) Da análise dos pontos de fusão e ebulição. 
b) Da análise apenas do ponto de fusão. 
c) Da análise apenas do ponto de ebulição. 
d) Da análise de sua densidade. 
e) Da análise de sua massa total. 

 
24. Podem ser consideradas propriedades gerais da matéria: 

 
a) Acidez, massa, compressibilidade. 
b) Massa, extensão, compressibilidade. 
c) Ponto de fusão, massa, compressibilidade. 
d) Densidade, massa, ponto de fusão. 
e) Basicidade, massa, ponto de fusão. 
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25. O enunciado “no interior de um recipiente fechado, a massa 

total não varia, quaisquer que sejam as transformações que 

venham a ocorrer” refere-se à: 

 

a) Lei de Dalton 

b) Lei de Proust 

c) Lei de Lavoisier 

d) Lei de Newton 

e) Lei de Gay-Lussac 

 
26. Qual das seguintes disposições de elétrons em subcamadas 

pode ser considerada correta, levando-se em consideração o 
princípio da exclusão de Pauli e a regra de Hund? 
 
a)  

↓↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ 

 
b)  

↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ 

 
c)  

↑↓ ↑↓ ↑ ↑  

 
d)  

↑↓ ↑↑ ↑ ↑ ↑ 

  
e)  

↑↓ ↓↓ ↑ ↑ ↑ 

 
 
27. Pode ser considerado um hidrácido: 

 

a) NaCl 

b) H3PO4 

c) HCl 

d) NaOH 

e) H2CO3 

 

28. A equação ↑+→∆
222 OHgHgO  é de: 

 
a) Deslocamento. 

b) Simples troca. 

c) Síntese. 

d) Dupla troca. 

e) Decomposição. 

 

29. A principal característica identificadora de um elemento 

químico é seu: 

 

a) Número de massa. 

b) Número de elétrons. 

c) Número de prótons. 

d) Número de nêutrons. 

e) Números de camadas. 

 

30. Dentre os compostos abaixo, identifique qual pode ser 

considerado um éster e assinale a alternativa correta: 

 

 

a) 

O

 

 

b) 

O

O

O

 

 

c) 

O OH

 

 

d) 

O

 

 

e) 

O

O

 

 
 
 


