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Língua Portuguesa – Questões de 1 a 15 

Leia o texto abaixo e responda às questões de 01 a 04: 

 

TEXTO 1 

 

Depressão no Brasil e no Mundo 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em dez anos o número de casos do transtorno aumentou 

mais de 18% em um índice mundial que ultrapassa as 320 milhões de pessoas diagnosticadas. 

 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

Disponível em: https://www.amafresp.org.br/noticias/depressao-como-entender-e-vencer-um-dos-principais-problemas-de-saude-da-

atualidade/. Acesso em: 2 fev. 2022. Adaptado. 

 

01. O principal propósito comunicativo do texto 1 é: 

 

a) constatar, por meio de gráficos, que a depressão não é o transtorno mental mais incapacitante em todo o 

planeta.  

b) expor informações aleatórias sobre a depressão e a ansiedade, assim como sobre suas consequências 

no Brasil e no mundo. 

c) indicar quais comorbidades são provocadas pela depressão, principalmente, entre as mulheres, que são 

as mais afetadas pelo transtorno no Brasil. 

d) demonstrar dados estatísticos alarmantes sobre a depressão e sobre o fato de que os brasileiros estão 

entre os mais afetados por esse transtorno no mundo. 

 

 

02.  “Menos de 10% das pessoas que têm depressão no mundo buscam os tratamentos necessários.”  

 

A informação acima foi empregada no texto 1 com sentido: 

 

a) simbólico.  

b) conotativo.  

c) denotativo.  

d) inespecífico. 

 

https://www.amafresp.org.br/noticias/depressao-como-entender-e-vencer-um-dos-principais-problemas-de-saude-da-atualidade/
https://www.amafresp.org.br/noticias/depressao-como-entender-e-vencer-um-dos-principais-problemas-de-saude-da-atualidade/


Língua Portuguesa 2 

03. “Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), em dez anos o número de casos do transtorno 

aumentou mais de 18% em um índice mundial que ultrapassa as 320 milhões de pessoas diagnosticadas.” 

 

Na sentença acima, observa-se o uso adequado da vírgula. Assinale a alternativa que apresenta o emprego 

desse sinal de pontuação de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa: 

 

a) A pesquisa realizada com mulheres brasileiras, apontou que elas são mais afetadas pela depressão que 

os homens. 

b) É preciso que, políticas públicas de saúde sejam implementadas no Brasil e no mundo para prevenir e 

tratar a depressão. 

c) No âmbito da América Latina, há uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde (OMS) para estudar o 

percentual elevado de pessoas com diagnóstico de depressão. 

d) No levantamento da Organização Mundial de Saúde (OMS), agência ligada à Organização das Nações 

Unidas (ONU) constatou-se que poucas pessoas buscam tratar a depressão. 

 

 

04. “As mulheres são as mais afetadas: 5,1% são depressivas [...].” 

 

Na sentença acima, observam-se casos de concordância. Esta se refere à flexão de termo(s) em uma dada 

sentença, tendo em vista a relação estabelecida com outro(s) termo(s). 

 

Assinale a alternativa em que a concordância NÃO é feita de forma adequada, segundo a norma padrão da 

Língua Portuguesa: 

 

a) Faz dois anos que o servidor não tira trinta dias de férias, motivo pelo qual ele tem sentido o esgotamento 

físico e mental.  

b) Fui eu quem solicitou que os gráficos sobre o adoecimento dos servidores fossem apresentados na 

reunião de integração. 

c) Precisam-se de medidas eficientes para tratar os transtornos mentais, uma vez que eles afetam a 

qualidade de vida dos cidadãos. 

d) É necessário repensar as práticas preventivas pelo fato de que a mulher e o homem afetado pela 

depressão correm maior risco de cometer suicídio. 

 

 

Leia os fragmentos abaixo responda às questões de 05 a 09: 

 

 TEXTO 2 

  

1°§ “Pouco conhecido, o termo "capacitismo’’ é usado para descrever comportamentos que reforçam o 

preconceito. Adaptado do inglês "ableism", aponta essa ideia preconcebida de que quem tem 

deficiência física ou intelectual é incapaz de realizar certas tarefas. [...]” 

  

2°§ “Assim como o racismo e a misoginia, o capacitismo faz referência a um comportamento enraizado na 

cultura, cujas manifestações são naturalizadas e até inconscientes.” 

 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2021/12/capacitismo-esta-na-linguagem-e-em-historias-de-

superacao.shtml. Acesso em: 3 fev. 2021. Adaptado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2021/12/capacitismo-esta-na-linguagem-e-em-historias-de-superacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2021/12/capacitismo-esta-na-linguagem-e-em-historias-de-superacao.shtml
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05.  “[...] o capacitismo faz referência a um comportamento enraizado na cultura, cujas manifestações são 

naturalizadas e até inconscientes.” (§ 2) 

 

Na passagem acima, ocorre o uso do pronome relativo “cujas”. Assinale a alternativa que apresenta um uso 

desse mesmo pronome em DESACORDO com a norma padrão: 

 

a) O racismo, cujas expressões ainda são evidentes nas sociedades, destoa da ideia de um mundo em que 

não haja preconceito nem discriminação. 

b) O preconceito, cujo o resultado é sempre prejudicial à sociedade, está enraizado em nosso 

comportamento. 

c) Os sentimentos de aversão e repulsa pelas mulheres são denominados misoginia, cuja origem está 

relacionada a termos gregos. 

d) Ainda hoje, o capacitismo subestima seres humanos, por isso, a pessoa com deficiência é alguém de cuja 

capacidade muitos ainda duvidam. 

 

 

06. “Adaptado do inglês "ableism", aponta essa ideia preconcebida de que quem tem deficiência física ou 

intelectual é incapaz de realizar certas tarefas.” (§ 1) 

 

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE o processo de formação utilizado nas duas palavras 

grifadas no trecho acima: 

 

a) sufixação. 

b) prefixação. 

c) justaposição. 

d) aglutinação. 

 

 

07. “Pouco conhecido, o termo "capacitismo’’ é usado para descrever comportamentos que reforçam o 

preconceito.” (§ 1) 

 

Na passagem acima, o trecho sublinhado corresponde a uma oração que é utilizada para indicar uma ideia 

de: 

 

a) finalidade. 

b) concessão. 

c) consecução. 

d) conformidade. 

 

 

08. As aspas, comumente utilizadas em produções textuais escritas, são um recurso que apresenta diversas 

funções. No texto 2, observa-se que a palavra “capacitismo” está grafada entre aspas.  

 

Com base nessa informação sobre o texto 2, é CORRETO afirmar que: 

 

a) a utilização das aspas assinala uma ironia, ou seja, manifesta um sentido oposto ao que se quer 

expressar. 

b) o emprego das aspas sinaliza que a palavra se refere a um conceito que foi criado, isto é, a um termo 

alcunhado recentemente. 

c) o uso das aspas indica que há uma citação direta, ou seja, uma reprodução literal de um enunciado 

extraído de outro texto. 

d) a adoção das aspas demarca uma palavra de língua estrangeira, isto é, um termo em outro idioma que 

fora inserido no texto. 
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09. “[...] aponta essa ideia preconcebida de que quem tem deficiência física ou intelectual é incapaz de realizar 

certas tarefas.” (§ 1) 

 

Nesse fragmento, notamos o emprego da palavra “ideia”, que, em conformidade com o Novo Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa, sofreu mudança na grafia, tendo em vista uma alteração em 

determinadas regras de acentuação.  

 

Com base nessa informação, assinale a alternativa em que a palavra está CORRETAMENTE grafada, 

segundo o referido Acordo: 

 

a) ítem. 

b) lêem. 

c) herói. 

d) heróico. 

 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões de 10 a 15: 

 

TEXTO 3 

 

Fazer divulgação científica por quê? 

Ana de Medeiros Arnt 

 

1°§ Sempre falamos que é necessário existir divulgação científica, dentro de instituições de pesquisa 

como as universidades. No entanto, existem muitos sentimentos contraditórios e debates travados 

sobre a questão. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isto, tentando justificar por que fazer 

divulgação científica? 

 Antes disso: só universidades devem fazer divulgação científica? 

2°§ Antes de me embrenhar “de verdade nesta questão”, acho importante falar que não… Não é só 

universidade ou instituições que devem fazer divulgação científica. Todavia, cada vez mais me 

convenço que não devemos pensar a divulgação científica como algo a ser feito sozinho como 

profissionais. Podemos fazer divulgação científica de forma independente de instituições – e a 

maioria dos divulgadores que conheço estão neste formato, na verdade… E fazendo muito bem, diga-

se de passagem! Mas a divulgação científica é um dos braços importantes de instâncias de pesquisa 

e, cada vez mais, presente no trabalho rotineiro de algumas pessoas. 

3°§ Antes de nos jogarmos nas questões que serão centrais no texto de hoje, ainda ressalto que quando 

pergunto “por que fazer divulgação científica?” não o faço como mais um trabalho do 

cientista/pesquisador. Não é ato individual! A divulgação científica precisa da coletividade, é ato de 

grupos de pesquisa, de cientistas em formação, de instituições, de comunicadores, jornalistas: é 

trabalho de equipe! [...] 

 Por que devo me preocupar com divulgar ciência? 

4°§ Não há como pensar sobre a preocupação com a compreensão da ciência na sociedade, sem 

parafrasear Sagan. Já em 1995 ele anunciava que nós criamos uma sociedade que depende da 

ciência e tecnologia. Todavia, isto ocorria sem que ninguém entendesse de ciência e tecnologia. 

Sagan dizia que isso é uma bomba relógio que vai explodir na nossa cara a qualquer momento. (e 

não é que ele estava certo? Um total de zero surpresas aqui!) 

5°§  importante pensarmos, também, na preocupação como parte das necessidades que encontramos 

para que a ciência esteja circulando socialmente, enquanto conhecimento. Neste caso, estou 

defendendo a ideia da ciência como ferramenta para pensar sobre o (e agir no) mundo. 

 Deleuze fala que a teoria tem que ser como uma caixa de ferramenta “é preciso que sirva, é preciso 

que funcione”. E não no sentido utilitarista, mas no sentido de forma de pensamento, ferramenta que 

nos possibilita pensar. [...] 
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Por que a divulgação científica é importante para a sociedade? 

6°§ Eu sempre gosto de apontar que o conhecimento técnico e científico é um direito humano. Seja para 

sustentar a liberdade de opinião e expressão (Artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos), seja pelo direito à instrução (Artigo 26), seja pelo direito a participar da vida cultural da 

comunidade e do progresso científico e seus benefícios (Artigo 27). 

7°§ Se a ciência é uma caixa de ferramentas e é a maneira para pensar e mudar nossas perspectivas, a 

maneira de explicar nosso mundo, os fenômenos naturais e sociais, é direito de todo o ser humano 

compreender seu funcionamento, para embasar seus argumentos, refutar ideias estapafúrdias, 

educar-se e participar do mundo a partir deste conhecimento por sua compreensão. 

8°§ A divulgação científica é importante para a sociedade porque conhecimento científico e teorias 

científicas são parte de nossa luta cotidiana, bem como parte do que vale a pena lutar. Esta 

relevância reside, portanto, por sermos seres sociais e políticos e o conhecimento ser nossa caixa de 

ferramentas diárias. 

9°§ Além disso, existem demandas da sociedade que às vezes são resolvidas, pensadas, teorizadas com 

ideias científicas e tecnológicas. Todavia, às vezes não é isso o que acontece, e às vezes temos 

tragédias que poderiam ser evitadas (estamos vivenciando uma neste momento). E, às vezes, temos 

decisões que são resolvidas, pensadas, teorizadas com ideias científicas e tecnológicas, e isso não é 

questionado como deveria ser. Compreender a ciência possibilita questioná-la também, sem 

conspiracionismos ou falácias. 

10°§ Sem cair em desinformações que se aproveitam de polarizações ou vulnerabilidades, sem que 

estejamos acostumados à ideia de questionarmo-nos a nós mesmos, pois é de ciência (e não dogma) 

que se trata. 

11°§ Portanto, a divulgação científica é importante para a sociedade porque precisamos (nós, cientistas e 

não cientistas) aprender como pensar a partir de pressupostos científicos, mas também precisamos 

entender como questioná-los.[...] 

 Por fim 

12°§ Sempre que eu penso sobre estas questões abordadas neste texto, eu não consigo deixar de 

mencionar uma das minhas maiores referências na divulgação científica que é a Revista Ciência Hoje 

– talvez uma das maiores responsáveis por eu ser divulgadora científica hoje. 

13°§ No histórico da revista consta a proposta audaciosa, para um tempo de cerceamento dos saberes 

“divulgar os diversos campos da ciência sem deixar de promover o debate político em torno de 

questões como cidadania, educação e participação universitária, possibilitando, assim, a 

democratização do conhecimento” (Revista Ciência Hoje). 

14°§ Se em tempos tão sombrios como os que vivemos durante a ditadura, tivemos uma iniciativa que 

fincou o pé no debate sobre democratização do conhecimento, por qual motivo não seria agora esta 

nossa luta? 

15°§ Se as teorias científicas são instrumentos para nossas vidas, a divulgação científica é este espaço de 

construção coletiva de pontes, diálogos, conhecimentos que tornam as lutas socialmente possíveis, 

responsáveis, encantadoras, éticas e empáticas! 

 

Disponível em: https://www.blogs.unicamp.br/cediciencias/2021/11/19/fazer-divulgacao-cientifica-por-que/. Acesso em: 3 fev. 2021. Adaptado. 

 

10. O objetivo comunicativo do texto 3 é: 

 

a) discutir, em uma abordagem histórica, a relevância da divulgação científica dentro das instituições de 

pesquisa e das universidades no território brasileiro. 

b) alertar para o fato de que a desinformação pode corroborar para a cidadania, a educação e a participação 

universitária, possibilitando, assim, a democratização do conhecimento.  

c) defender a tese de que a teoria tem que ser como uma caixa de ferramenta que sirva a toda a sociedade, 

no sentido utilitarista, de forma que seja possível que a ciência promova vulnerabilidades, falácias, 

polarizações, desinformações ou vulnerabilidades. 

d) argumentar que a divulgação científica é importante para a sociedade, pois, à medida que as pessoas têm 

acesso ao conhecimento, têm mais possibilidades de desenvolver o pensamento crítico e aprender a 

refletir a partir de pressupostos científicos. 

 

https://www.blogs.unicamp.br/cediciencias/2021/11/19/fazer-divulgacao-cientifica-por-que/
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11. A partir da leitura do texto, é CORRETO afirmar que: 

 

a) a ação do cidadão no mundo deve estar desvinculada do acesso ao conhecimento técnico e científico 

como ferramenta. 

b) a divulgação científica deve ser realizada apenas por profissionais e exclusivamente dentro de instituições 

de pesquisa. 

c) muitas tragédias podem ser evitadas e muitas demandas da sociedade podem ser resolvidas com o 

suporte da ciência e da tecnologia. 

d) é necessário para a sociedade que a ciência circule como conhecimento, entretanto a divulgação 

científica é de competência exclusiva das universidades. 

 

 

12. “A coesão, por estabelecer relações de sentido, diz respeito ao conjunto de recursos semânticos por meio 

dos quais uma sentença se liga com a que veio antes aos recursos semânticos mobilizados com o propósito 

de criar textos.” (KOCH, 2002, p.17.) 

 

Com base nas informações acima, analise o trecho do texto a seguir: 

 

“Se a ciência é uma caixa de ferramentas e é a maneira para pensar e mudar nossas perspectivas, a 

maneira de explicar nosso mundo, os fenômenos naturais e sociais, é direito de todo o ser humano 

compreender seu funcionamento, para embasar seus argumentos, refutar ideias estapafúrdias, educar-se e 

participar do mundo a partir deste conhecimento por sua compreensão.” (§ 7) 

 

De acordo com Koch (2002), o mecanismo de coesão promovido pela utilização do termo sublinhado acima 

deve ser classificado como: 

 

a) tangencial. 

b) referencial. 

c) sequencial. 

d) circunstancial. 

 

 

13. “Fazer divulgação científica por quê?” (Título) 

 

Nessa sentença, observa-se a utilização do termo “por quê”. Sabe-se, contudo, que há variações na grafia e 

no emprego desse termo em razão do seu papel semântico e sintático nos enunciados.  

 

A alternativa em que há o uso CORRETO desse termo é: 

 

a) É necessário fazer divulgação científica porquê o conhecimento científico é um direito humano. 

b) Não se faz divulgação científica em algumas revistas por que não há incentivo de trabalho coletivo. 

c) Não entendemos o porque de não se fazer divulgação científica em determinados veículos de informação. 

d) O motivo por que se faz divulgação científica deve ficar claro para instituições de pesquisa e universidades. 
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14.  “Já em 1995 ele anunciava que nós criamos uma sociedade que depende da ciência e tecnologia. Todavia, 

isto ocorria sem que ninguém entendesse de ciência e tecnologia.” (§ 4) 

 

Na sentença acima, observa-se que é expressa uma ideia de oposição, de contraste. Assinale a alternativa 

na qual o uso do conector NÃO foi utilizado com o mesmo sentido: 

 

a) A divulgação científica corrobora para se compreenderem fenômenos naturais e sociais, mas também 

para se refutarem argumentos falaciosos. 

b) A divulgação científica é uma prática das instituições de pesquisa, no entanto precisa ser feita por um 

trabalho coletivo que abarque cientistas e comunicadores. 

c) O conhecimento científico pode contribuir para que as pessoas melhor compreendam a realidade à sua 

volta, entretanto é preciso que ele não seja tratado como um dogma. 

d) O conhecimento científico é necessário para todos os cidadãos, que são seres sociais e políticos, contudo 

muitas vezes ele fica restrito aos espaços nos quais as pesquisas são realizadas.  

 

 

15. Observe os termos grifados nos trechos abaixo: 

 

I. “Não há como pensar sobre a preocupação com a compreensão da ciência na sociedade, sem 

parafrasear Sagan.” (§ 4) 

II. “ ‘divulgar os diversos campos da ciência sem deixar de promover o debate político em torno de 

questões como cidadania, educação e participação universitária, possibilitando, assim, a 

democratização do conhecimento’ (Revista Ciência Hoje).” (§ 13) 

 

As formas nominais dos verbos grifados nos trechos acima devem ser classificadas, respectivamente, como: 

 

a) infinitivo e gerúndio. 

b) particípio e infinitivo. 

c) particípio e gerúndio. 

d) gerúndio e infinitivo. 
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Técnico de Laboratório/Química – Questões de 16 a 35. 
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16. Segundo dados de uma pesquisa desenvolvida no Roswell Park Cancer Institute, nos Estados Unidos, o 

Selênio presente em alimentos como nozes, castanhas e peixes previne o câncer de próstata. Os cientistas 

que desenvolveram essa pesquisa anunciaram que o Selênio pode ser usado como um agente de 

prevenção por ter demonstrado capacidade de controlar a ação de um tipo de citocina conhecida como 

Interleucina 6 (IL-6), que é responsável por induzir o avanço das células doentes no organismo. 

 

Com base na classificação apresentada na Tabela Periódica, os símbolos dos elementos com propriedades 

químicas semelhantes às do Selênio e que poderiam ter o potencial para serem testados em pesquisas 

voltadas ao tratamento de câncer são: 

 

a) Cl, Br e I. 

b) S, Te e Po. 

c) P, As e Sb. 

d) As, Br e Kr. 

 

 

17. O processo de decomposição da água oxigenada pode ser acelerado pela exposição do produto à luz, ao 

calor, ou pela mistura de íons iodeto, que funciona como catalisador. Os íons iodeto reagem com a água 

oxigenada, de acordo com as etapas (I) e (II) a seguir: 

 
(I) H2O2 (aq)  +  I

-
 (aq)   H2O (aq)  +  IO

- 
(aq) 

(II) H2O2 (aq)  +  IO
-
(aq)   H2O(aq)  + O2(g)  +  I

-
(aq) 

 

Considerando as informações apresentadas e sabendo que a reação (I) é a etapa lenta desse processo, 

pode-se concluir que a lei de velocidade relativa ao mecanismo descrito anteriormente será regida por: 

 

a) v = k . [H2O2] . [I
-
] 

b) v = k . [H2O] . [OI
-
] 

c) v = k . [H2O2] . [OI
-
] 

d) v = k . [H2O] . [O2] . [I
-
] 

 

 

18. As lanternas acopladas a capacetes usados para incursões no interior de grutas são alimentadas por pedras 

de carbureto, que, em contato com a água, reagem produzindo hidróxido de cálcio e gás acetileno (etino). 

Para uma expedição, dois geólogos usaram a mesma quantidade de carbureto para alimentar as lanternas, 

identificadas como A e B. Na lanterna A, um deles colocou pequenas pedras de carbureto e, na B, o outro 

optou por usar o material finamente pulverizado. 

 

Considerando as informações apresentadas e os aspectos cinéticos relativos ao processo químico que 

acontece no interior das lanternas para produzir luz, é CORRETO afirmar que: 

 

a) durante o uso no interior da gruta, é possível concluir que a lanterna A terá maior intensidade luminosa do 

que a B. 

b) ao longo do uso, o carbureto da lanterna B será consumido mais rápido e ela se apagará primeiro que a 

lanterna A. 

c) com quantidades iguais de carbureto e nas mesmas condições ambientais, a intensidade luminosa das 

duas lanternas será a mesma. 

d) o processo de combustão é favorecido pela presença do hidróxido de cálcio e do acetileno, que entram 

em combustão produzindo luz. 
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19. Quase todos os líquidos se expandem quando são aquecidos. A água congelada, entretanto, se comporta 

de maneira oposta. A 0
o
C, a água apresenta contração se sua temperatura aumentar. À medida que é 

aquecida, ela continua a contrair-se até atingir a temperatura de 4
o
C. Aumentando-se ainda mais a sua 

temperatura, a água começa a dilatar-se, processo que continua até que seja atingida a temperatura de 

ebulição de 100
o
C, sob a pressão de 1 atm. A explicação para esse comportamento se relaciona à estrutura 

cristalina do gelo. Os cristais da maioria dos sólidos possuem uma organização interna de modo que o seu 

estado sólido ocupa um volume menor do que o seu estado líquido. O gelo, porém, tem uma estrutura 

cristalina hexagonal e aberta, conforme representado na figura a seguir. 

 

 

Fonte: Esboçado pelo autor. 

 

Considerando o exposto sobre o comportamento anômalo da água no intervalo entre 0
o
C –

 
4

o
C e a estrutura 

química representada anteriormente, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) a quantidade de calor trocado na vaporização de um mol de H2O(l) é maior do que a quantidade de calor 

trocado na fusão da mesma quantidade de H2O(s). 

b) as moléculas de água nessas estruturas abertas ocupam um volume maior do que no estado líquido, o que 

explica o fato de o gelo ser menos denso do que a água. 

c) esse arranjo resulta da forma angular das moléculas da água, associado ao fato de as forças que mantêm 

as moléculas ligadas serem maiores para certos ângulos. 

d) enquanto os cristais se desfazem, à medida que a temperatura aumenta entre 0
o
C e 10

o
C, uma maior 

agitação molecular resulta em uma contração molecular. 

 

 

20. Considere que uma amostra de água proveniente de um rio nas proximidades da cidade de Viçosa teve seu 

pH medido igual a 6,7. Após a amostra ter sido agitada por alguns minutos, o pH alterou-se para 6,3. Essa 

variação de pH observada pode ser explicada pela: 

 

a) dissolução de CO2 proveniente do ar atmosférico. 

b) maior dissolução de sais, óxidos e gases na água.  

c) liberação de gases presentes nessa amostra de água. 

d) decomposição de matéria orgânica presente na água. 

 

 

21. Considerando que os elementos químicos genéricos A e B apresentam, nessa ordem, 2 e 7 elétrons na 

camada de valência, pode-se afirmar que a fórmula química resultante da combinação entre os átomos dos 

referidos elementos e o tipo de ligação estabelecida entre eles são, respectivamente: 

 

a) A2B, iônica. 

b) AB2, iônica. 

c) AB2, covalente. 

d) A2B, covalente. 
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22. Há muito tempo, as pessoas utilizam saberes populares ou artefatos tradicionais para preverem algo com base 

em observações que permitam inferências sobre a natureza. Como exemplo, menciona-se o galo do tempo, em 

destaque na imagem a seguir.  

 

Disponível em: www.amazon.com.br. Acesso em 10 de fev. de 2022. 

 

Esse artefato é utilizado ainda hoje para inferir sobre as possíveis condições do tempo, com indicativo de 

chuva ou não. Isso ocorre em razão de o galo do tempo possuir em sua composição o cloreto de cobalto II. 

Quando esse composto se hidrata, a superfície do galo que o contém altera sua cor, passando de azul a 

rosa. Buscando contextualizar uma aula de Química e comprovar o fenômeno observado no galo do tempo, 

propôs-se uma prática na qual se preparou uma solução obtida pela dissolução de cloreto de cobalto II em 

ácido clorídrico, processo este que pode ser representado pela seguinte reação em equilíbrio: 

 

[Co(H2O)6]
2-

 (aq)  +  4 Cl
-
(aq)   ⇌  CoCl4

2-
(aq)  +  6 H2O(l) 

                              (cor rosa)                                   (cor azul) 

 

Essa solução foi divida em duas partes, sendo cada uma delas colocada em tubos de ensaio identificados 

como A e B. Em seguida, o tubo A foi imerso em um béquer contendo gelo e o tubo B, em outro béquer com 

água em ebulição. Após certo tempo, observou-se que a solução presente no tubo A ficou rosa e que a 

solução do tubo B ficou azul. Considerando o exposto, é INCORRETO afirmar que: 

 

a) em dias com alta umidade relativa do ar, o galo do tempo ficará rosa. 

b) em dias mais secos, a coloração do galo do tempo tenderá a ser azul. 

c) a reação que representa a formação do CoCl4
2-

(aq)  terá o seu H < 0. 

d) a constante de equilíbrio terá menor valor quando a solução for resfriada. 

 

 

23. Em um laboratório de ensino, uma das técnicas encontrou um frasco não identificado com um sólido branco. Ao 

fazer uma rápida inspeção sobre os reagentes disponíveis no laboratório e as características físicas do referido 

material, ela inferiu que aquela amostra poderia ser de nitrato de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio ou 

sulfato de sódio. Dessa forma, decidiu realizar alguns testes, constatando inicialmente que a substância era 

solúvel em água. Em seguida, verificou que a solução obtida conduzia eletricidade e ficou rosa ao serem 

adicionadas algumas gotas de fenolftaleína. Por fim, a técnica verificou que o sólido reagiu com uma solução 

aquosa de ácido clorídrico, o que levou à formação de gás. 

 

A partir das observações feitas por meio dos testes realizados e considerando que a amostra não seria de 

outro material além daqueles citados, a técnica deveria concluir que o frasco continha: 

 

a) NaCl 

b) NaNO3 

c) Na2CO3 

d) Na2SO4 

http://www.amazon.com.br/
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24. A figura a seguir apresenta os pictogramas observados nos rótulos de alguns reagentes de acordo com a 

proposta do Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS). 

 

 
 

 
Reagente A Reagente B Reagente C 

   

   
Reagente D Reagente E Reagente F 

 

Fonte: Esboçado pelo autor. 

 

Considerando as informações apresentadas, assinale a afirmativa CORRETA: 

 

a) Os reagentes A e E são oxidantes. 

b) Os reagentes A, C, D e E são tóxicos. 

c) Os reagentes A, B, D e F são corrosivos. 

d) Os reagentes B, C e E são irritantes para a pele e para os olhos. 

 

 

25. Automóveis são veículos movidos por tração própria, gerada por um sistema mecânico central, normalmente 

à explosão, e por um sistema elétrico/eletrônico secundário e periférico, que comanda todos os acessórios e 

controles do veículo, movido a eletricidade, gerada por uma bateria. A bateria comumente usada é a bateria 

de chumbo, que deverá ser substituída periodicamente sempre que ocorrer diminuição na sua capacidade 

de recarga e geração de eletricidade. Alguns veículos ficam com as suas baterias originais de fábrica por 4 

ou 5 anos, mas o mais comum é a troca ocorrer no período de 3 anos de uso. 

 

As reações padrão de redução que compõem o sistema redox da bateria são as seguintes: 

 

PbSO4(s) + H
+

(aq) + 2 e
-   → Pb(s) + HSO4

-
(aq)    E

0
 = - 0,359 V 

PbO2 (s) + 4 H
+

(aq) + SO4
2-

(aq)  + 2 e
-
  → PbSO4 (s) + 2 H2O (l)   E

0
 = + 1,691 V 

 

Considerando as informações apresentadas anteriormente, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. O Pb(s) é o anodo do sistema redox. 

II. O PbO2(s) é o catodo do sistema redox. 

III. Para se obter 12V em uma bateria de chumbo, são necessários 12 pares de eletrodos ligados em 

série. 

IV. A bateria vai perder sua capacidade total de gerar eletricidade quando as reações envolvidas 

alcançarem o estado de equilíbrio. 

 

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em: 

 

a) I, II e III. 

b) I, II e IV. 

c) I, III e IV. 

d) II, III e IV. 
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26. A figura a seguir apresenta os pictogramas observados nos rótulos de alguns reagentes de acordo com a 

proposta do Diamante de Hommel. 

 

 
 

 

Reagente A Reagente B Reagente C 
 

 
 

Reagente D Reagente E 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Considerando as informações apresentadas, assinale a afirmativa INCORRETA: 

 

a) O reagente B é o mais reativo. 

b) O reagente D pode ser diluído em água. 

c) Os reagentes A e B são os mais inflamáveis. 

d) Os reagentes C e E apresentam o mesmo risco à saúde.  
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27. A figura a seguir representa um Bico de Bunsen, utilizado como fonte de calor para o aquecimento de 

materiais. 

 

Fonte: Esboçado pelo autor. 

 

Considerando as informações apresentadas, assinale a afirmativa CORRETA: 

 

a) A ordem decrescente de temperatura da chama é T3>T2>T1. 

b) Na região representada pela letra C, tende a ocorrer combustão incompleta, formando monóxido de 

carbono. 

c) A região indicada pela letra B representa a zona oxidante, na qual tende a ocorrer combustão completa 

formando gás carbônico e água. 

d) Na ausência de mantas ou chapas de aquecimento, o Bico de Bunsen pode ser utilizado para 

aquecimento de qualquer líquido, desde que o laboratório disponha de fonte de GLP como combustível. 

 

 

28. Considere que a combustão incompleta de 25,00 g de ácido cítrico sólido (C6H8O7) produziu 3,90 g de 

carvão (C). Observe a equação global (não-balanceada) do processo envolvido, apresentada a seguir.  

 
          →                      

Considerando as informações apresentadas e que as massas molares do ácido cítrico e do carbono são, 

respectivamente, 192,12 g/mol e 12,01 g/mol, o rendimento da conversão de ácido cítrico em carvão é: 

 

a) 16 % 

b) 42 % 

c) 47 % 

d) 83 % 
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29. A adição de 100 mL de nitrato de bário 0,0100 mol/L e 50,0 mL de fosfato de sódio 8,00 x 10
-3

 mol/L e 50,0 

mL de água em um béquer levou à formação de 120,4 g de fosfato de bário. Para fins de cálculo, considere 

o volume da solução formada igual a 200 mL e desconsidere o equilíbrio de precipitação. 

 

As massas molares, em g/mol, dos compostos envolvidos no sistema são: nitrato de bário = 261,34; fosfato 

de sódio = 163,94; fosfato de bário = 601,93; íon fosfato = 94,97. 

 

Com base nas informações apresentadas, a concentração de bário, em mol/L, no sobrenadante é: 

 

a) 2,0 x 10
-3

 

b) 3,0 x 10
-3

 

c) 5,0 x 10
-3

 

d) tende a zero 

 

 

30. É necessário preparar uma solução concentrada de sulfato de potássio em uma dada temperatura. Considerando 

a solubilidade do sal em água igual a 13,0 g/100 mL nessa dada temperatura, a concentração máxima, expressa 

em mol/L, de íons potássio que essa solução pode ter para haver a dissolução total do sal é: 

 

(Dados das massas molares (g/mol): sulfato de potássio = 174,26; potássio = 39,10) 

 

a) 7,50 

b) 0,75 

c) 3,75 

d) 1,49 

 

 

31. O ácido hexafluorossilícico (H2SiF6) é utilizado para fornecer fluoreto em água de abastecimento. Em contato 

com a água, esse ácido hidrolisa de acordo com a equação (não balanceada) a seguir. 

 
                                     

O volume, expresso em litros, de ácido hexafluorossilícico 2,0 mol/L necessário para manter o teor de fluoreto 

igual a 1,0 mg/L em 500 m
3
 de água, considerando o ácido fluorídrico totalmente dissociado nesse volume de 

água, é: 

 

(Dados das massas molares: ácido hexafluorossilícico: 144,10 g/mol; fluor: 19,00 g/mol) 

 

a) 25,0 

b) 13,2 

c) 2,20 

d) 3,08 
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32. Observe as substâncias a seguir: 

 

I. II. III. IV. V. 

                               
 
 

 

Considerando tais substâncias, é CORRETO afirmar que: 

 

a) as substâncias I, III e V são classificadas como sais. 

b) as substâncias I, II e IV possuem apenas ligações covalentes. 

c) as substâncias III, IV e V são substâncias classificadas como bases. 

d) as substâncias II, III e V possuem elementos químicos metálicos ligados ionicamente a uma estrutura 

covalente. 

 

 

33. Um famoso dirigível, que utilizava hidrogênio (H2) como gás flutuante, explodiu no ano de 1937. Suponha 

que seu reservatório de hidrogênio comportasse 2,0 x 10
5
 m

3 
de gás hidrogênio, a uma temperatura de 23°C 

e 1,0 atm de pressão.  A massa aproximada existente no dirigível, supondo que o hidrogênio se comportasse 

como um gás ideal, é: (Dados: R = 0,082 atm.L.mol
-1

.K
-1

) 

 

a) 1648 g 

b) 16,48 g 

c) 164,8 g 

d) 16480 g 

 

 

34. A trinitroglicerina           , quando explode, produz os gases   ,    ,    e    . A reação a seguir 

demonstra o processo, quimicamente. 

 
             →        

                                 

 

Considerando que a reação anterior está corretamente balanceada e que todos os gases formados se 

comportam como gases ideais dentro do sistema, analise as afirmativas a seguir:  

 

(Dados: R = 0,082 atm.L.mol
-1

.K
-1

; massas molares (g/mol): C3H5N3O9 = 227,09; N2= 28,01; CO2= 44,01; O2 

= 32,00; H2O = 18,01) 

 

I. As massas de      
,        e       formadas a partir de 113,55 g de trinitroglicerina são, 

respectivamente, 84,03 g, 264,06 g e 16,00 g. 

II. A pressão em atm de      
 gerada no sistema de 5 L, quando são produzidos 132,03 g de       , a 

uma temperatura de 100 
o
C, é 9,18 atm. 

III. Na CNTP, a partir de 227,09 g de trinitroglicerina, a pressão gerada de       em um volume de 10 L é 

5,6 atm. 

IV. Para produzir uma pressão de 88,70 atm em um frasco de 10 L, a 100 
o
C, são necessários 227,09 g 

de trinitroglicerina, considerando que a mesma será totalmente decomposta nessas condições. 

 

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em: 

 

a) I, II e III. 

b) I, II e IV. 

c) I, III e IV. 

d) II, III e IV. 
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35. Substâncias químicas têm sido desenvolvidas para uso na medicina, tanto na forma de prevenção, como na 

forma de tratamento de diversas doenças. A maior parte dessas substâncias químicas são classificadas 

como substâncias orgânicas, podendo ser obtidas de forma natural ou artificial (fabricadas em laboratório). 

As estruturas químicas a seguir mostram algumas dessas substâncias utilizadas pela medicina, em diversas 

funções relacionadas à saúde. 

 

  
1.Cetoprofeno 2. Benzocaína 

  
3. Ibuprofeno 4. Paracetamol 

  
5. Testosterona 6. Nimesulida 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

De acordo com as estruturas apresentadas anteriormente, analise as afirmativas a seguir: 

 

I. Com exceção da substância 5, todas as demais são classificadas como aromáticas. 

II. As substâncias 1, 2 e 5 contêm o grupo funcional cetona. 

III. As substâncias 1, 2, 4 e 5 contêm o grupo funcional hidroxila. 

IV. A substância 4 contém um grupo funcional amida e um grupo funcional fenol. 

V. A substância 2 contém um grupo funcional éster. 

 

Está CORRETO o que se afirma apenas em: 

 

a) I, III e IV. 

b) I, IV e V. 

c) II, III e IV. 

d) II, III e V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




