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OS FISCAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A DAR INFORMAÇÕES SOBRE ESTA PROVA 

 

EDITAL PROGEP                149/2019 

  CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO  

TIPO 1 

TÉCNICO EM QUÍMICA 

Esta prova é composta de 40 questões, valendo 1 ponto cada uma, assim 
distribuídas: 

 

DISCIPLINAS QUESTÕES 

Língua Portuguesa 01 a 10 

Noções de informática 11 a 15 

Legislação 16 a 20 

Conhecimentos específicos 21 a 40 

 

1. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido. 

2. Somente após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite 

imediatamente a troca caso faltem folhas, questões ou haja falhas na impressão. 

3. Transfira suas respostas para a Folha de Respostas, conforme as instruções lá contidas. 

4. O preenchimento correto da Folha de Respostas é de responsabilidade do candidato. Não 

haverá substituição dessa folha. 

5. É de responsabilidade do candidato a entrega de sua Folha de Respostas. 

6. O candidato que for flagrado portando quaisquer aparelhos eletrônicos ou de 

telecomunicações, mesmo desligados ─ inclusive telefone celular ─ terá a sua prova 

anulada. 

7. O candidato que deixar aparelhos eletrônicos emitirem qualquer tipo de som durante 

a prova será eliminado do processo. 

8. Ao término da prova, este caderno deverá ser levado pelo candidato. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

QUESTÃO 01 

Da praia, dá para ver dois horizontes. O que você conhece é a fronteira entre o mar e o céu. 

O outro, mais sutil, é o próprio céu. Os astrônomos que estudam grandes distâncias se deparam 

com o seguinte problema: mesmo considerando a possibilidade de que o Universo não seja infinito, 

ele ainda é bastante grande. De modo que há muitas estrelas que ficam mais longe do que a 

distância que a luz foi capaz de percorrer desde que o Universo nasceu. [...] 

Superinteressante. Ed. 398, janeiro 2019.  

 

De acordo com o trecho acima, a função da expressão negritada é estabelecer entre as 

proposições relação de  

 

A) condicionalidade. 

B) causalidade. 

C) temporalidade. 

D) conformidade.  

QUESTÃO 02  

Muitos pais reclamam que seus filhos são resistentes na hora da alimentação, mas você 

sabia que existe até um nome para isso? Trata-se da neofobia alimentar, ou o medo do ingerir 

alimentos desconhecidos, que afeta principalmente crianças até 7 anos de idade. Entretanto, em 

crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), essa fase pode demorar mais tempo para 

passar. 

É o caso do pequeno Matheus, de 11 anos, filho da bancária Camila Marzo. “Cada prato 

novo incluído no cardápio é uma vitória!”, conta a mãe. A mais recente delas foi a aventura para 

provar um pastel de carne, de que o menino acabou gostando. “Nem sempre são as opções mais 

saudáveis ou as que gostaríamos que fossem, mas a gente tem que comemorar cada avanço”, 

explica Camila. 

Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/. Acesso em: 15 ago. 2019. (Adaptado) 

 

A pergunta usada, logo no início do texto, é uma estratégia que visa a 
 

A) verificar o grau de conhecimento do leitor a respeito do tema discutido. 

B) conquistar a simpatia do leitor, estabelecendo com ele uma relação de cumplicidade. 

C) romper com a predominância do tipo frasal afirmativo. 

D) marcar a assimetria existente entre autor-leitor. 
 

QUESTÃO 03 

O novo filme de Quentin Tarantino é uma espécie de resumo de sua obra, com cenas que 

remetem a outros títulos do diretor. É ainda um hino de amor ao cinema e um exercício de liberdade 

criativa: Tarantino reimagina o assassinato de Sharon Tate, em 1969, e arranca de Leonardo 

DiCaprio e Brad Pitt suas melhores perfomances até hoje. Um programa obrigatório.  

Folha de S. Paulo, 1º de dezembro de 2019.  

 

O trecho acima, ao resumir o conteúdo do novo filme de Tarantino, tem por objetivo  

A) enfatizar a atuação de DiCaprio e Brad Pitt. 

B) explorar o conhecimento de mundo do leitor.  

C) marcar a posição do autor sobre o filme. 

D) predispor o leitor a assistir ao filme.  
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QUESTÃO 04 

[...] Nossa memória não se comporta como a de uma câmara digital, em que tudo fica 

gravado, fica facilmente acessível quando bem se entende. Ela está mais para uma página de 

Wikipédia, que pode ser editada livremente. É o principal: ela é colaborativa. Você não é o único 

editor – sua memória enciclopédica também pode ser editada pelos outros.  

A analogia acima é de Elizabeth Loftus, psicóloga americana que conduziu o primeiro teste 

de destaque envolvendo a implantação de memórias falsas em 1995. A ideia de Loftus era 

descobrir, nos experimentos, ser era possível convencer alguém de algo que nunca viveu só na 

base da lábia. Algo no estilo do filme A origem, só que com ela mesma assumindo o lugar de 

Leonardo DiCaprio. 

A manipulação deu certo: (1) uma em cada quatro pessoas testadas saíram dos encontros 

acreditando piamente ter memórias sobre os mais bizarros acontecimentos. [...] 

Superinteressante. Ed. 398, janeiro 2019.   

Assinale a alternativa cuja expressão, ao substituir os dois pontos (1), altera a relação de 

sentido entre as proposições.  
 

A) Visto que  

B) Uma vez que 

C) Apesar de que 

D) Posto que 

QUESTÃO 05  

O físico Stephen Hawking [...] formulou há anos o que alguns denominaram de Lei de 

Hawking sobre a divulgação científica: cada equação que você põe em um livro reduz as vendas à 

metade. Não pretendia ser mais que um sarcasmo, mas tem um átomo de verdade. A má 

educação matemática nas escolas de todo o mundo faz com que a mera visão de uma fórmula 

provoque rejeição, tremores e suores frios na população leitora. E isso é um verdadeiro problema 

porque a física não pode ser entendida a fundo sem a matemática que a fundamenta e a faz 

avançar. As equações, como diz Alexander, são o sexto sentido do físico, um sentido que lhe 

permite ver conceitos que nem teria imaginado sem elas. 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/10/cultura/1489161469_986954.html>. Acesso em: 08 set. 2019. 

 

A expressão "átomo de verdade" substitui outra mais comum, "fundo de verdade".  

Essa substituição não causa espanto nem confusão neste texto, pois 

 

A) a palavra átomo expressa uma ideia de grandeza ou amplitude, do mesmo modo que a palavra 

fundo na expressão original. 

B) a palavra átomo expressa uma ideia de completude, indicando que se trata de uma informação 

verdadeira, como na expressão original. 

C) articula-se no texto a outros termos e expressões de um mesmo campo conceitual e a palavra 

"átomo" permite apreender a mesma ideia da expressão original. 

D) articula-se no texto a termos e expressões de um campo conceitual que não permite contestar 

as verdades do mundo. 
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QUESTÃO 06  

 Depois de décadas de repressão, enfim as políticas de legalização da maconha começam 

a pipocar pelo mundo. Primeiro foi o Uruguai, que em 2013 se tornou o primeiro país do mundo a 

legalizar a maconha em todas as esferas. Em 2018 foi a vez do Canadá, o primeiro país do ‘primeiro 

mundo’ a legalizar a erva. Outro postulante a pioneirismo, nesse sentido, é Luxemburgo, um país 

que faz fronteira com França, Alemanha e Bélgica e tem pouco mais de meio milhão de habitantes. 

Se tudo der certo, ele será o primeiro país da Europa a legalizar a cannabis. 

Disponível em: https://www.cartacapital.com.br. Acesso em: 18 ago. 2019. (Adaptado) 

 

 Sobre os elementos destacados no trecho apresentado, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) Contribuem para que se perceba a mudança de ponto de vista do produtor do texto, 

demonstrando que maconha e cannabis têm sentidos diferentes.  

B) Retomam o mesmo referente e, ao serem empregados em pontos diferentes do texto, 

acrescentam a ele informação nova. 

C) Promovem a conexão das diferentes partes do texto, contribuindo para sua progressão e 

evitando a repetição.  

D) Revelam diferentes aspectos dos termos, sendo que o termo erva é mais genérico que os outros, 

não podendo, por isso, ser empregado na 1ª linha do texto.  

 
QUESTÃO 07  

Entrevistador: E quais são suas dicas para proteger nossa privacidade on-line? 

Entrevistado:  Primeiro de tudo, devemos criptografar nossos smartphones. Já existem ferramentas 

para Iphone e Android que criptografam a memória do aparelho. Então, devemos trancar nossos 

celulares com senhas fortes, não apenas através do Face ID ou códigos de quatro números. 

E cuide das suas senhas. Tenha senhas diferentes para cada conta e serviço. Isso é possível 

através de serviços de armazenamento de senhas, que servem como cofres. 

E não compartilhe tudo da sua vida com o mundo inteiro. Isso é básico. 

Por último, seja paranoico. Seja paranoico sempre. 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/. Acesso em: 12 ago. 2019. (Adaptado) 

 

 Nessa entrevista, ao usar o termo paranoico, o entrevistado 

 

A) incita os usuários da internet a desenvolverem comportamentos que, com o tempo, podem ser 

prejudiciais à saúde. 

B) critica as pessoas que não sabem usar adequadamente a internet, por isso cometem erros 

primários, como não trocar senhas de tempos em tempos.  

C) apresenta uma visão negativa da internet, causadora de reações tão nefastas que são capazes 

de levar o usuário à paranoia. 

D) visa a nos conscientizar de que, em se tratando da exposição on-line, todo cuidado é pouco. 

Nesse sentido, devemos desconfiar de tudo e de todos. 
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QUESTÃO 08  

A Física é uma das ciências mais antigas. Ela possui abrangência notável, que abrange 

investigações que vão da estrutura molecular até a origem e evolução do universo. Os princípios 

físicos podem explicar uma vasta quantidade de fenômenos que ocorrem no cotidiano. O estudo da 

Física vem para ajudar a conhecer e compreender mais sobre a natureza que nos rodeia e o mundo 

tecnológico que vive em constante mudança. 

O estudo da física é muito importante, pois coloca os alunos frente a situações concretas e 

reais, situações essas que os princípios físicos podem responder, ajudando a compreender a 

natureza e nutrindo o gosto pela ciência. 

No Brasil, o ensino de Física inicia-se no 1° ano do ensino médio. É a matéria que os alunos, 

em sua maioria, mais sentem dificuldade e mais detestam. Tal fato ocorre em virtude da imagem 

prévia que os alunos têm da disciplina antes mesmo de a conhecerem, e essa imagem faz com que 

eles gostem ou não da Física. 

Um dos fatores que contribuem para a dificuldade no aprendizado e a formação da má 

imagem da Física, segundo professores e alunos, é a difícil linguagem matemática que ela utiliza. 

[...] 

Marco Aurélio da Silva. Disponível em: <https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-
ensino/o-ensino-fisica-para-alunos-ensino-medio.htm. Acesso em: 30 set. 2019. 

 
De acordo com o texto, assinale a alternativa INCORRETA.  
 

A) Em "Um dos fatores que contribuem para a dificuldade no aprendizado e a formação da má 

imagem da Física [...]”, a expressão negritada retoma tudo o que foi dito anteriormente no 

parágrafo anterior.  

B) Em "Tal fato ocorre em virtude da imagem prévia que os alunos têm da disciplina antes mesmo 

de a conhecerem, e essa imagem faz com que eles gostem ou não da Física.", a expressão 

negritada retoma o período anterior. 

C) Em "É a matéria que os alunos, em sua maioria, mais sentem dificuldade e mais detestam.", a 

expressão negritada indica parte de um todo, retomando "os alunos". 

D) Em “O estudo da física é muito importante, pois coloca os alunos frente a situações concretas 

e reais [...]”, o termo em destaque justifica o fato expresso na proposição anterior.  
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QUESTÃO 09  

Desde a Independência até os dias atuais, os modelos de beleza têm se modificado e se 

adaptado ao contexto econômico e social. No século XIX, por exemplo, quando a culinária primava 

pelo alto teor calórico, o padrão corporal feminino desejado era o de formas mais arredondadas. As 

mais gordinhas eram o padrão aceitável da época. E realmente eram bonitas! Basta olhar os 

quadros e afrescos da época. 

Já, a partir dos anos 60, o que observamos é a construção de uma imagem feminina 

esquálida, materializada nas manequins e modelos, que vêm assumindo contornos cada vez 

menores.  

Agora, no final do século XX e início do século XXI, o culto ao corpo perfeito é fato notório. 

A busca por um corpo sem defeitos é realizada de maneira obsessiva, transformando-se em um 

estilo de vida, especialmente para as mulheres. O preconceito contra a obesidade é grande, e a 

magreza é ligada à imagem feminina de sucesso, de competência e de autocontrole. 

Pesquisas recentes realizadas em diversos países demonstram a existência de uma relação 

entre o culto ao corpo e os índices de anorexia e bulimia nervosa. A busca por um padrão estético 

globalizado de magreza, segundo os estudiosos do assunto, tem intrínseca relação com estes 

transtornos alimentares. [...] 
Disponível em: https://www.otempo.com.br/. Acesso em: 12 ago. 2019. (Adaptado) 

 

De acordo com o texto, assinale a alternativa que denota opinião do autor.   
 

A) “Desde a Independência até os dias atuais, os modelos de beleza têm se modificado e se 

adaptado ao contexto econômico e social.” 

B) “As mais gordinhas eram o padrão aceitável da época. E realmente eram bonitas! Basta olhar 

os quadros e afrescos da época.” 

C) “A busca por um padrão estético globalizado de magreza, segundo os estudiosos do assunto, 

tem intrínseca relação com estes transtornos alimentares.” 

D) “A busca por um corpo sem defeitos é realizado de maneira obsessiva, transformando-se em 

um estilo de vida, especialmente para as mulheres.” 
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QUESTÃO 10 

"Datificação" é uma nova palavra que significa transformar aspectos de nossa vida em dados 

computadorizados. Isto é, nossas fotografias, postagens, curtidas, mensagens e afiliações se 

tornam parte do eu digital que nos permite navegar na Internet e redes sociais, mas nos expõe a 

hackers, stalkers, roubo de identidades e superexposição no geral. 

Pesquisadores estão preocupados com a possibilidade de termos uma geração inteira de 

jovens que foram "datificados" antes mesmo de nascer. Pais que publicam fotografias de ultrassom 

e atualizações diretamente da sala de parto estão fornecendo informações preciosas sobre nomes, 

datas de nascimento e outros fatores de identificação. 

Pense na última vez que um amigo publicou sobre as notas de seus filhos, seus problemas 

de saúde, marcas de personalidades, questões disciplinares ou até uma anedota embaraçosa. 

Agora pense em quantas pessoas eles têm em sua lista de "amigos" nas redes sociais. E pense 

quantos deles, de fato, são próximos. Depois considere o fato de que ex-amigos, conhecidos, falsos 

amigos e completos estranhos têm acesso a essa informação, que pode facilmente ser utilizada 

para humilhar ou extorquir as crianças ou seus pais no presente ou no futuro. 

Disponível em: https://epoca.globo.com/. Acesso em: 15 ago.2019. (Adaptado) 
 

Considerando-se o texto acima, é correto afirmar que seu principal objetivo é  
 

A) criticar os pais que, em busca de curtidas, expõem diferentes aspectos da vida de seus filhos 

na internet, como notas, comportamento e problemas de saúde, por exemplo. 

B) alertar as pessoas, principalmente aquelas que têm filhos, sobre os perigos existentes em 

postagens na internet, por mais ingênuas que essas postagens possam parecer. 

C) informar sobre o significado de “datificar”, termo relativamente novo na Língua Portuguesa, que, 

por se relacionar ao universo digital, interessa muito aos leitores. 

D) incentivar mães e pais a deixarem de usar a internet e, principalmente, a não compartilharem 

informações de seus filhos. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
QUESTÃO 11 

Em uma planilha do Microsoft Office Excel 2013, na sua configuração padrão e no idioma 

Português do Brasil, foi criado, no intervalo A1:C8, uma tabela para guardar o registro de clientes 

de uma loja. Um funcionário deseja obter na célula E4 o número de pessoas cujo sexo seja igual a 

“F” e a idade seja maior ou igual a 18 e menor ou igual a 32 anos. Observe a tabela criada abaixo.  
 

 

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula presente na célula E4 que retorna o número 

de pessoas presentes no intervalo A1:C8 cujo sexo seja igual a “F” e a idade seja maior ou igual a 

18 e menor ou igual a 32 anos.  
 

A) =SOMASE (C2:C8; ">=18"; C2:C8; "<=32"; B2:B8; "F") 

B) =CONT.SES(B2:B8; ">=18"; B2:B8; "<=32"; C2:C8; "F") 

C) =CONT.SE(B2:B8; ">=18"; B2:B8; "<=32"; C2:C8; "F") 

D) =SOMASES(C2:C8; ">=18"; C2:C8; "<=32"; B2:B8; "F") 
 

QUESTÃO 12 

Considerando-se o sistema operacional Windows 10, na sua configuração padrão e no 

idioma Português do Brasil, marque (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para as Falsas. 

 

(       ) “Desfragmentar e Otimizar Unidades” é uma ferramenta presente no Windows 10 que 

permite analisar o status e desfragmentar unidades de disco. Esse processo pode, em 

geral, melhorar o desempenho do computador.  

(       ) Apesar de ser possível proteger uma pasta com senha, o Windows 10, em sua 

configuração padrão, não oferece ferramenta para armazenar informações no disco 

rígido em um formato criptografado.  

(       ) Um arquivo na área de trabalho foi excluído, utilizando-se a seguinte combinação de 

teclas: “shift” + “del”. Essa combinação de teclas faz com que o arquivo, que está sendo 

deletado, vá para a lixeira. 

(       ) O Windows 10 permite que o usuário entre no sistema, utilizando diversas formas de 

autenticação. São exemplos de tipo de autenticação suportada pelo Windows 10: 

“Reconhecimento Facial”, “Chave de Segurança Física” e “Impressão Digital”. 
   

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 

 

A) V, V, F, F 

B) F, F, V, V 

C) V, F, V, F 

D) V, F, F, V 
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QUESTÃO 13 

Um URL (Uniform Resource Locator), chamado coloquialmente de endereço web, é uma 

referência a um recurso da web que especifica sua localização em uma rede de computadores e 

um mecanismo para recuperá-lo. Os URLs ocorrem com mais frequência para referenciar páginas 

da web (http), mas também são usados para transferência de arquivos (ftp), e-mail (mailto), acesso 

ao banco de dados (JDBC) e muitos outros aplicativos. Observe o URL abaixo. 

http://www.exemplo.com:1234/software 

Assinale a alternativa que demonstra, da esquerda para a direita, as seguintes partes do 

URL: Protocolo, Host e Porta. 

 

A) “http”, “www.exemplo.com” e “1234” 

B) “www”, “exemplo” e “http” 

C) “http”, “www.exemplo.com” e “software” 

D) “www”, “exemplo.com” e “1234” 
 

QUESTÃO 14 

Considerando-se o cliente de e-mail Mozilla Thunderbird, em sua configuração padrão e no 

idioma Português do Brasil, e os conceitos relacionados ao correio eletrônico, analise as afirmativas 

abaixo. 

 

I. O Mozilla Thunderbird permite aos usuários inserir uma imagem como assinatura padrão para 

a conta de e-mail cadastrada.  

II. No Mozilla Thunderbird, não é possível enviar um e-mail sem especificar, pelo menos, um 

endereço de e-mail ou contato no campo “Para”.  

III. Ao cadastrar uma nova conta de e-mail no Mozilla Thunderbird, o usuário não pode modificar o 

endereço do servidor SMTP da conta de e-mail. 

IV. Caso um e-mail seja enviado para dois destinatários distintos em Cópia Oculta (Bcc), nenhum 

dos destinatários saberá que o outro também recebeu o mesmo e-mail.  

V. Ao escrever um novo e-mail no Mozilla Thunderbird, é possível inserir diversos elementos para 

incrementar o texto, porém não é possível inserir um texto no formato HTML no corpo do e-mail. 
 

Assinale a alternativa que apresenta apenas afirmativas corretas. 

 

A) I, II e IV. 

B) III e V. 

C) I e IV. 

D) II, III e V. 
 

QUESTÃO 15 

Atualmente existem vários tipos de softwares maliciosos (malwares) para as mais diversas 

finalidades. Dentre esses, destaca-se o malware, responsável por bloquear o acesso da vítima aos 

seus dados armazenados no disco rígido, utilizando-se normalmente de criptografia para este fim, 

para, posteriormente, cobrar uma taxa para devolver o acesso aos arquivos.  

Esse malware é chamado de  

 

A) Phishing. 

B) Worm. 

C) Hoax. 

D) Ransomware.  
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LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 16 

A Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990 institui o regime jurídico dos servidores públicos 

civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. 

Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, que, por sua 

vez, constitui o conjunto de atribuições e de responsabilidades previstas na estrutura organizacional, 

que devem ser cometidas a um servidor.  

Com base nessa norma a respeito da nomeação, posse e exercício e estabilidade, assinale 

a alternativa correta. 

 

A) O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, 

redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no 

máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo 

desempenho das atribuições do cargo, incluído, nesse prazo, o tempo necessário para o 

deslocamento para a nova sede. 

B) O servidor em estágio probatório não poderá exercer cargos de provimento em comissão ou 

funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente 

poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos 

de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 

6, 5 e 4, ou equivalentes. 

C) O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para 

ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que 

atualmente ocupa. Nessa hipótese, receberá a maior remuneração durante o período da 

interinidade. 

D) O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo 

adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício e somente 

perderá o cargo em virtude de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada 

ampla defesa. 
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QUESTÃO 17 

Sobre as responsabilidades, proibições e afastamentos inerentes aos servidores públicos 

civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em conformidade com os 

preceitos legais disciplinados pela Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1.990, assinale a alternativa 

correta.  

 

A) O servidor pode atuar como procurador ou intermediário em repartições públicas, salvo quando 

se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de 

cônjuge ou companheiro. 

B) O servidor pode ausentar-se do país sem prévia autorização do Presidente da República, do 

Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo ou do Presidente do Supremo Tribunal Federal, por 

motivo de estudo no exterior, pelo período máximo de 4 anos, e, findo o estudo, somente 

decorrido igual período, será permitida nova ausência. 

C) O servidor pode ser removido ou redistribuído de ofício, caso investido em mandato eletivo ou 

classista, para localidade diversa daquela onde exerce o mandato, no interesse da 

Administração. 

D) O servidor não pode ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à 

autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento dessa, a outra autoridade 

competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de 

que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função 

pública. 

 

QUESTÃO 18 

A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados 

maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, seja fora dele, 

já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e 

atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos.  

Neste contexto, assinale a alternativa que está em DESACORDO com o código de ética 

profissional do servidor público civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1.171 de 

22 de junho de 1994, no tocante aos deveres e às vedações. 

 

A) É dever do servidor público jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial 

da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo. 

B) É vedado ao servidor público pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de 

ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie, para 

si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro 

servidor para o mesmo fim. 

C) É vedado ao servidor público abster-se, de forma absoluta, de exercer sua função, poder ou 

autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as 

formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. 

D) É dever do servidor público resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de 

contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens 

indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. 
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QUESTÃO 19 

Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a 

administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de 

entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta 

por cento do patrimônio ou da receita anual são disciplinados pela Lei nº 8.429 de 2 de junho de 

1992.  

De acordo com essa norma, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Constituem-se atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário: realizar 

operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia 

insuficiente ou inidônea, bem como permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça 

ilicitamente. 

B) Constituem-se atos de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito: aceitar 

emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física 

ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão 

decorrente das atribuições do agente público durante a atividade, bem como negar publicidade 

aos atos oficiais 

C) Constituem-se atos de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito: receber, 

para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, 

direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha 

interesse, direto ou indiretamente, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão 

decorrente das atribuições do agente público, bem como adquirir, para si ou para outrem, no 

exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor 

seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 

D) Constituem-se atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário: celebrar 

parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades 

legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, bem como celebrar contrato de rateio de 

consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar as 

formalidades previstas na lei. 
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QUESTÃO 20 

As normas básicas que disciplinam o processo administrativo no âmbito da Administração 

Federal direta e indireta, que visam, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao 

melhor cumprimento dos fins da Administração são reguladas pela Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 

1999.  

Acerca da competência, dos impedimentos e da suspeição, da comunicação dos atos e da 

instrução, assinale a alternativa correta. 

 

A) Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte 

da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que esses não lhe sejam 

hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole 

técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. 

B) Não poderá ser arguida a suspeição de autoridade ou de servidor que tenha amizade íntima ou 

inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, 

parentes e afins até o terceiro grau. 

C) Não deverão ser objetos de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em 

imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e de atividades e dos 

atos de outra natureza, de seu interesse. 

D) O comparecimento à consulta pública confere, por si, a condição de interessado do processo, 

mas não confere o direito de obter da Administração resposta fundamentada, que poderá ser 

comum a todas as alegações substancialmente iguais. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 21 

Em laboratórios químicos, é importante a constante vigilância com relação à segurança dos 

usuários.  

Neste sentido, as normas que melhor expressam os cuidados necessários de proteção 

nesses ambientes são: 
 

A)  1. Usar calçados fechados; 

2. Trabalhar com jaleco sempre abotoados; 

3. Evitar uso de roupas com tecidos sintéticos ou materiais facilmente inflamáveis; 

4. Usar óculos de segurança; 

5. Usar proteção adequada para se expor a radiações ou luminosidade intensas. 
 

B)  1. Usar óculos de segurança; 

2. Identificar o tipo de extintor de incêndio; 

3. Evitar uso de roupas de algodão ou materiais facilmente inflamáveis; 

4. Consumir alimentos no laboratório somente longe das bancadas; 

5. Usar proteção adequada para se expor às radiações ou à luminosidade intensas. 
 

C)  1. Não fumar dentro dos laboratórios; 

2. Higienizar os materiais uma vez ao dia; 

3. Usar pipetas manuais para sucção de soluções; 

4. Evitar o uso de luvas de borracha; 

5. Guardar materiais que tiveram contato com produtos químicos apenas no bolso do jaleco. 
 

D)  1. Nunca levar as mãos aos olhos ou cabelos ao manipular produtos químicos; 

2. Descartar materiais químicos e biológicos na pia; 

3. Nunca consumir bebidas alcoólicas próximo a reagentes químicos; 

4. Evitar o uso de jalecos coloridos; 

5. Usar proteção adequada para se expor às radiações ou à luminosidade intensas. 

 

QUESTÃO 22 

A 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas (CGPM) criou o Sistema Internacional de 

Unidades (SI) com a finalidade de padronizar o uso das unidades para as grandezas utilizadas nas 

ciências. Para tanto, foi necessário estabelecer um acordo entre os cientistas do mundo que 

indicaram as grandezas básicas que teriam suas unidades padronizadas nesse sistema 

internacional.  

Assinale a alternativa que apresenta algumas grandezas e suas unidades padronizadas       

no SI. 
 

A) Tempo em segundos (s) e Quantidade de matéria em mol.L-1.  

B) Volume em litros (L) e comprimento em quilômetro (Km). 

C) Densidade em grama por litro (g/L) e pressão em atmosfera (atm). 

D) Temperatura em Kelvin (K) e Massa em quilograma (kg). 
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QUESTÃO 23 

 

Disponível em: http://www.quimicanaarea.com/simbolos-de-perigo/. Acesso em: 31 ago.2019. 
 

A manipulação de produtos químicos exige conhecimentos sobre seus riscos, toxicidade e 

modos de uso. Os símbolos da figura desta questão fazem parte do Globally Harmonized System 

(GHS), um sistema internacionalmente adotado para classificação de rotulagem dos produtos 

químicos.  

Nessa figura, encontram-se símbolos de 
 

A) substâncias autorreativas, pirofóficos, substâncias comburentes, extintores de incêndio, 

materiais corrosivos para metais, substâncias de toxicidade aguda, materiais narcóticos, 

materiais com baixa sensibilidade respiratória, substâncias livres de toxidez para peixes. 

B) explosivos, substâncias inflamáveis, substâncias oxidantes, gás sob pressão, materiais 

corrosivos, substâncias tóxicas, materiais irritantes, substâncias carcinógenas, materiais com 

toxicidade aquática aguda. 

C) peróxidos orgânicos, substâncias que emitem gases inflamáveis, substâncias oxidantes, gás 

sob pressão, queimaduras oculares, substâncias de baixa toxidez, materiais irritantes à pele, 

materiais radioativos, substâncias tóxicas para animais. 

D) substâncias radioativas, materiais autoaquecíveis, oxidantes, extintores de incêndio, materiais 

que causam danos oculares, compostos tóxicos, substâncias que geram sensibilidade dérmica, 

materiais com toxicidade reprodutiva, materiais nocivos ao meio ambiente. 

 

QUESTÃO 24 

Uma docente solicitou ao técnico de laboratório que previsse a quantidade, em massa, de 

limalhas de ferro para seis experimentos a serem realizados em uma aula de Química Geral. A 

reação pretendida deverá levar à formação de 0,002 mol de cloreto de ferro/experimento, 

equivalente ao rendimento de 80%, a partir da interação do ferro metálico com ácido clorídrico.  

Ao final dos cálculos químicos, o técnico apresentou à docente a seguinte quantidade de 

limalha de ferro para a aula em questão 
 

A) 1,40 x 10-1 g 

B) 1,82 x 10-1 g 

C) 840 mg  

D) 140 mg 
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QUESTÃO 25 

Assinale a alternativa cujas estruturas indicadas estão corretamente relacionadas as suas 

características.  

 

A)  

 

gás metano, incolor, composto molecular, produto da digestão de animais 

herbívoros, resultante da decomposição de lixo orgânico. 

 

 

 

B)  

 

ácido fluorídrico, composto iônico, alto ponto de ebulição, altamente 

corrosivo, produzido a partir da reação de ácido sulfúrico com fluorita 

(CaF2). 

 

C)  

 

água, composto molecular, baixo ponto de fusão, solúvel em benzeno e 

forma ligações de hidrogênio entre as moléculas. 

 

 

D)  

 

amônio, substância gasosa, baixo ponte de fusão, formado por ligações 

covalentes, utilizado na gaseificação de bebidas. 

 

QUESTÃO 26 

Como proposta didática para evidenciar a ocorrência de reações químicas, um docente 

realizou as seguintes operações: 
 

I. adição de vinagre em solução aquosa de bicarbonato de sódio. 

II. mistura de solução de sulfato de cobre II com solução de cloreto de bário. 

III. adição de solução de soda cáustica à solução de ácido clorídrico, na presença de 

fenolftaleína. 
 

As observações de cada uma das reações levaram à seguinte conclusão: 
 

A) I – formação de precipitado; II – mudança de cor; III – alteração na temperatura. 

B) I – liberação de gás; II – formação de precipitado; III – mudança de cor após reação total. 

C) I – mudança de cor; II – alteração na temperatura; III – liberação de gás com forte odor. 

D) I – alteração de temperatura; II – liberação de gás; III – formação de precipitado. 

 

QUESTÃO 27 

A produção em escala laboratorial do 2-propanol pode ser dada pela adição de 

 

A) ácido sulfúrico ao buteno. 

B) hidrogênio ao buteno, na presença de ácido. 

C) cloro ao propano, em presença de catalisador. 

D) água em meio ácido ao propeno. 
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QUESTÃO 28 

A previsão da natureza das substâncias nos laboratórios químicos faz parte do trabalho do 

técnico em química. A tabela abaixo traz informações sobre algumas substâncias. 

 

Amostra Ponto de 

fusão (oC) 

Ponto de 

ebulição (oC) 

Condutividade 

elétrica a 25oC 

Condutividade 

elétrica a 1000oC 

A 750 1400 isolante condutor 

B 40 150 isolante - 

C 1300 2760 condutor condutor 

D 1150 2200 isolante isolante 
 

Tendo como parâmetro os modelos de ligação química, é possível prever que A, B, C e D 

sejam classificados, respectivamente, em 
 

A) substância molecular, metal, composto iônico, substância molecular. 

B) composto iônico, substância molecular, metal, composto iônico. 

C) metal, composto iônico, substância molecular, metal. 

D) substância covalente, metal, composto molecular, composto iônico. 

 

QUESTÃO 29 

A FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos) deve ser estudada e 

verificada atentamente pelo laboratorista, a fim de se evitarem acidentes que possam colocar em 

risco a integridade física e, até mesmo, a vida do usuário do laboratório.  

Na FISPQ de um frasco de ácido clorídrico, encontram-se as características de  
 

A) ser uma substância inflamável e altamente corrosiva. 

B) ter vapor pouco irritante e com baixa reatividade. 

C) causar queimaduras graves na pele, olhos e mucosas. 

D) ser inofensivo para os rios e corpos d’água. 

 

QUESTÃO 30 

Ao planejar a preparação de uma solução tampão, uma técnica de laboratório de química 

deve selecionar os seguintes reagentes:  

 

A) ácido fosfórico e fosfato de sódio. 

B) ácido clorídrico e cloreto de sódio. 

C) hidróxido de sódio e brometo de sódio. 

D) hidróxido de potássio e sulfato de sódio. 
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QUESTÃO 31 

 

Disponível em: http://www.iped.com.br/sie/uploads/20007.jpg. Acesso em: 31 ago. 2019. 

 

Essa equação representa uma importante reação realizada em aulas experimentais de 

química, nos cursos superiores.  

A reação representada por essa equação é de 
 

A) hidrogenação, que consiste na ação de hidrogenar um composto químico na presença de 

catalisador. 

B) sulfonação, reação orgânica de substituição em que um ou mais átomos de hidrogênio do 

composto são substituídos por grupos sulfônicos. 

C) saponificação, reação de um éster com uma base para produzir álcool e  sal alcalino de um 

ácido carboxílico. 

D) oxidação, reação que ocorre na presença de agentes oxidantes com a finalidade de formar sais 

orgânicos. 

 

QUESTÃO 32 

Acompanhe o procedimento experimental descrito abaixo. 
 

1. Adição de uma ponta de espátula de dióxido de manganês em tubo de ensaio. 

2. No mesmo tubo, adição de 2 mL de ácido clorídrico concentrado. 

3. Aquecimento do tubo de ensaio, após acoplar tudo em U. 

4. Recolhimento de gás formado, com o auxílio de um tubo em U, em um béquer, contendo        

100 mL de água destilada. 
 

Pela descrição experimental, é possível concluir que ocorreu formação de 

 

A) hidrogênio gasoso que se dissolve em água, evitando explosões. 

B) gás cloro que foi borbulhado em água, formando água de cloro. 

C) íons manganês que se precipitam no recipiente com o cloro. 

D) cloreto de manganês que é levado pelo tudo em U para o béquer com água. 
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QUESTÃO 33 

O procedimento experimental descrito abaixo que corretamente mostra as etapas de 

preparação de 1L de solução 2,5 mol.L-1, a partir  de  uma solução  padrão de  hidróxido de  sódio 

3 mol.L-1 é: 
 

A)  I –  pipetar 833,3 mL da solução padrão de hidróxido de sódio; 

     II – transferir o volume da pipetagem para um balão volumétrico de 1 L; 

    III – completar o volume com água destilada até a marca do menisco. 
 

B) I – pipetar 500 mL de solução padrão de hidróxido de sódio; 

     II – transferir o volume da pipetagem para um béquer de 1 L; 

    III – completar o volume com água até a marca do menisco. 
 

C) I – recolher 642,3 mL de solução padrão de hidróxido de sódio; 

     II – transferir o volume para um balão de fundo chato de 1 L; 

    III – completar o volume com água destilada. 
 

D)  I – recolher 800,3 mL da solução padrão de hidróxido de sódio; 

      II – colocar esse volume em uma proveta de 1 L; 

     III – completar o volume com água destilada até a marca desejada. 

 

QUESTÃO 34 

O gerenciamento de resíduos químicos dos laboratórios tem sido uma importante função 

desempenhada por laboratoristas. Para tanto, é importante um planejamento estratégico prévio do 

destino dos resíduos, de modo a otimizar o trabalho realizado no laboratório. O esquema abaixo 

descreve o fluxo da segregação de resíduos químicos, realizado em laboratórios de química de uma 

universidade brasileira. 

 

Pela análise do esquema, conclui-se que 
 

A) para o resíduo perigoso,  D e E indicam, respectivamente, descarte no esgoto e deposição em 

aterros sanitários. 

B) para o resíduo reaproveitável, A, B e C indicam, respectivamente, reutilização, reciclagem e 

recuperação. 

C) para o resíduo não perigoso líquido, F indica tratamento interno e utilização em novas atividades. 

D) para o resíduo não perigoso sólido, G indica tratamento externo e armazenamento em 

recipientes apropriados. 

 

Material 
residual

Resíduo 
reaproveitável

A B

C

Resíduo não 
reaproveitável

Perigoso

D E

Não perigoso

Líquido

F

Sólido

G
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QUESTÃO 35 

O rótulo de uma garrafa indica a presença de 0,030 g de cálcio/20 mL de água. Para verificar 

se o rótulo estava correto, um laboratorista realizou análise gravimétrica com reagente precipitante 

de ácido oxálico (H2C2O4). A análise gravimétrica (precipitação, filtragem e secagem) auxiliou na 

identificação da quantidade de cálcio da amostra, tendo em vista as etapas detalhadas abaixo. 

 

1ª.  Adição, em excesso, de ácido oxálico em 20 mL da água. 

2ª. Houve formação de precipitado de oxilato de cálcio que foi coletado em papel de filtro e 

convertido em precipitado de óxido de cálcio (eliminação de gás carbônico e vapor d´água) pela 

ação oxidante do ar atmosférico, após secagem.  

3ª.  O precipitado foi transferido para um cadinho de 26,6002 g, quando vazio. 

4ª.  A verificação da massa do cadinho com o precipitado de óxido de cálcio resultou em uma massa 

de 26,6702 g. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a conclusão do laboratorista. 
 

A) A quantidade encontrada de cálcio na amostra não pode ser determinada em função de erros 

experimentais. 

B) O cálcio da amostra está em quantidade quatro vezes maior do que a indicada no rótulo da 

garrafa. 

C) O cálcio da amostra está em quantidade menor do que a indicada no rótulo da garrafa.  

D) A quantidade encontrada de cálcio na amostra era superior àquela indicada no rótulo. 

 

QUESTÃO 36 

Na titulação do ácido clorídrico, foi utilizado hidróxido de sódio, conforme figura abaixo. Uma 

alíquota de 25 mL do ácido foi totalmente neutralizada quando titulada com 10 mL da base.  

 

 

Disponível em: https://alunosonline.uol.com.br/upload/conteudo/images. Acesso em: 31 ago.2019. 

 

 Com base nas informações dadas, a partir de cálculos químicos, foi possível determinar a 

concentração de ácido clorídrico da amostra, indicando 
 

A) 0,001 mol.L-1 

B) 0,1 mol.cm-3 

C) 0,04 mol.L-1 

D) 0,0002 mol.cm-3 
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QUESTÃO 37 

A espectrometria é um método que estuda a interação da luz com a matéria, para a 

realização de análises químicas. Os compostos químicos absorvem, transmitem ou refletem luz ao 

longo de um determinado intervalo de comprimento de onda. Esse método é versátil e amplamente 

utilizado na química e em análises instrumentais de indústrias de química.  

 

Assinale a alternativa que apresenta os principais componentes de um espectrômetro. 
 

A) I – Lâmpada de deutério e lâmpada de tungstênio 

      II – Monocromador 

      III – Detector 

      IV – Cubeta 
 

B) I – Sistema de bombeamento 

      II – Injetor 

      III – Coluna 

      IV – Detector 
 

C) I – Gerador de corrente 

      II – Potenciostato 

      III – Detector 

      IV – pHmetro 
 

D) I – Cuba eletrolítica 

      II – Eletrodos 

      III – Célula voltamétrica 

      IV – Potenciostado 

 

QUESTÃO 38 

A Portaria MS n. 2.914/2011 recomenda, no art. 39, que, no sistema de distribuição de água 

potável, o pH seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5. Uma amostra de água, coletada em diferentes 

pontos da rede de distribuição, possui Kw igual a 4 x 10-4, na temperatura de 45oC. Um técnico em 

química, considerando que nessas condições a solução é neutra e que o log2 = 0,3 emitiu o parecer 

final.  

Assinale a alternativa que apresenta esse parecer. 
 

A) A amostra em análise possui característica básica, pois o pH encontrado foi de 8,3 dentro dos 

parâmetros estabelecidos na Portaria MS 2.914/2011. 

B) A amostra em análise está fora dos parâmetros estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011, pois 

o pH encontrado foi de 4,3. 

C) A amostra em análise se encontra dentro dos padrões da Portaria MS n. 2.914/2011, tendo em 

vista que o pH encontrado foi de 6,7.  

D) A amostra em análise é praticamente neutra, pois apresentou pH 7,1 abaixo dos parâmetros 

estabelecidos pela Portaria MS n. 2.914/2011. 
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QUESTÃO 39 

 

Disponível em: https://naoseimeu.wordpress.com/page/2/. Acesso em: 31 ago.2019. 

 

A figura acima ilustra diversos processos químicos que ocorrem para a fabricação do 

Policloreto de Vinila (PVC), um dos polímeros mais utilizados no mundo, com vasta aplicação, 

principalmente na construção civil, moda e medicina.  

Assinale a alternativa que melhor descreve a explicação do processo químico apresentado. 
 

A) A partir do sal marinho, pelo processo de eletrólise, obtém-se o gás cloro, soda cáustica e gás 

hidrogênio. A eletrólise é a reação espontânea resultante da passagem de corrente elétrica na 

água do mar. No outro lado do processo, o petróleo passa por destilação simples e 

craqueamento catalítico, gerando etano, em fase gasosa. O etano reage com o gás cloro, 

produzindo dicloro etano que serve de matéria-prima para a produção do monocloreto de vinila, 

unidade básica do PVC. A polimerização do monocloreto de vinila gera o PVC, um pó fino de 

cor branca e totalmente inerte. 

B) A partir do sal marinho, pelo processo de eletrólise, obtém-se o gás cloro, soda cáustica e gás 

hidrogênio. A eletrólise é a reação química resultante da passagem de corrente elétrica por água 

salgada. No outro lado do processo, o petróleo passa por destilação fracionada e craqueamento 

catalítico, gerando eteno, em fase gasosa. O eteno reage com o gás cloro, produzindo dicloro 

etano que serve de matéria-prima para a produção do monocloreto de vinila, unidade básica do 

PVC. A polimerização do monocloreto de vinila gera o PVC, um pó fino de cor branca e 

totalmente inerte.  

C) A partir do sal marinho, pelo processo de eletrólise, obtém-se o gás cloro, soda cáustica e 

hidrogênio. A eletrólise é a reação não espontânea resultante da passagem de corrente elétrica 

na água do mar. No outro lado do processo, o petróleo passa por destilação fracionada e 

craqueamento, gerando eteno, em fase gasosa. O eteno reage com o gás cloro, produzindo 

cloroetano que serve de matéria-prima para a produção do policloreto de vinila. A polimerização 

do policloreto de vinila gera o PVC, um pó fino de cor branca e totalmente inerte. 

D) A partir do sal marinho, pelo processo de eletrólise, obtém-se o gás cloro, soda cáustica e gás 

hidrogênio. A eletrólise é a reação química resultante da passagem de corrente elétrica por água 

salgada. No outro lado do processo, o petróleo passa por destilação fracionada e craqueamento 

catalítico, gerando eteno, em fase gasosa. O eteno reage com a resina de PVC, produzindo 

dicloro etano que serve de matéria-prima para a produção do monocloreto de vinila. A 

polimerização do policloreto de vinila gera o PVC, um pó fino de cor branca e altamente reativo.  
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QUESTÃO 40 

Considere o fluxograma de purificação da Acetanilida, descrito abaixo. 

 

 

 

Os procedimentos de 01 a 07 podem ser previstos a partir do acompanhamento do 

fluxograma apresentado. Tais procedimentos de purificação se basearam nas diferenças das 

solubilidades de sólidos em solventes distintos e no fato de que a maioria das substâncias sólidas 

é mais solúvel em solventes quentes do que em frios. O método de recristalização utilizado no 

fluxograma tem como princípio que o crescimento de cristal da acetanilida em uma solução saturada 

é extremamente seletivo.  

Com base nessas informações e na análise do fluxograma, assinale a alternativa que melhor 

descreve cada um desses procedimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Acetanilida impura

(NaAc, HAc, Anilina, Anidrido Acético e água)

Procedimento 01

Acetanilida + impurezas solúveis 

(NaAc, HAc, Anilina, Anidrido Acético e água)

Procedimento 03

Filtrado

(impurezas 
solúveis em água 

quente)

Procedimento 04 

cristais de acetanilida 

(NaAc, HAc, Anilina, Anidrido Acético e água)

Procedimento 05

Solvente impuro

Procedimento 06

Acetanilida + solvente

Procedimento 07

Acetanilida purificada

Impurezas insolúveis

Procedimento 02
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A) Procedimento 01: escolha do solvente; dissolução da acetanilida em um menor volume possível 

de solvente (água); aquecimento da mistura até a dissolução completa do sólido, filtragem da 

solução ainda quente. 

Procedimento 02: descarte de maneira adequada das impurezas insolúveis. 

Procedimento 03: repouso da solução até atingir a temperatura ambiente, filtragem a vácuo. 

Procedimento 04: descarte de maneira adequada.  

Procedimento 05: lavagem dos cristais com solvente gelado. 

Procedimento 06: descarte de maneira adequada. 

Procedimento 07: secagem dos cristais, pesagem do produto e determinação do ponto de fusão. 
 

B) Procedimento 01: escolha do solvente; dissolução da acetanilida em um maior volume possível 

de solvente orgânico; aquecimento da mistura até a dissolução completa do sólido, filtragem da 

solução ainda quente. 

Procedimento 02: descarte de maneira adequada das impurezas insolúveis. 

Procedimento 03: repouso da solução até atingir a temperatura ambiente, filtragem a vácuo. 

Procedimento 04: descarte de maneira adequada. 

Procedimento 05: lavagem dos cristais com solvente aquecido. 

Procedimento 06: descarte de maneira adequada. 

Procedimento 07: secagem dos cristais, pesagem do produto e determinação do ponto de fusão. 
 

C) Procedimento 01: escolha do solvente; dissolução da acetanilida em um menor volume possível 

de solvente (água); agitação da mistura até a dissolução completa do sólido, filtragem da 

solução. 

Procedimento 02: descarte de maneira adequada das impurezas insolúveis. 

Procedimento 03: repouso da solução, filtragem a quente. 

Procedimento 04: descarte de maneira adequada.  

Procedimento 05: lavagem dos cristais com solvente aquecido. 

Procedimento 06: descarte de maneira adequada. 

Procedimento 07: secagem dos cristais, pesagem do produto e determinação do ponto de fusão. 
 

D) Procedimento 01: escolha do solvente; dissolução da acetanilida em um menor volume possível 

de solvente orgânico; aquecimento da mistura até a dissolução completa do sólido, filtragem da 

solução ainda quente. 

Procedimento 02: armazenamento adequado para reúso. 

Procedimento 03: repouso da solução até atingir a temperatura ambiente, filtragem a vácuo. 

Procedimento 04: armazenamento adequado para reúso.   

Procedimento 05: lavagem dos cristais com solvente à temperatura ambiente. 

Procedimento 06: descarte de maneira adequada. 

Procedimento 07: secagem dos cristais, pesagem do produto e determinação do ponto de fusão. 
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