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INSTRUÇÕES 

 
01. Preencha abaixo seu nome e número de inscrição. Assine no local indicado. 
 
02. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.  
 
03. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não 

sendo permitidas perguntas aos Fiscais. 
 
04. Esta prova é composta por questões de múltipla escolha, com somente 

uma alternativa correta. 
 
05. Ao receber a folha de respostas, examine-a e verifique se os dados nela 

impressos correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, 
comunique-a imediatamente ao Fiscal. 

 
06. Transcreva para a folha de respostas o resultado que julgar correto em 

cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta de tinta 
preta ou azul-escura. 

 
07. Na folha de respostas, a marcação de mais de uma alternativa em uma 

mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do círculo 
destinado para cada marcação anulam a questão.  

 
08.  Não haverá substituição da folha de respostas por erro de preenchimento.
 
09. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os 

candidatos, tampouco o uso de livros, apontamentos e equipamentos, 
eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não-cumprimento destas 
exigências implicará a exclusão do candidato deste Concurso. 

 
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. 

Aguarde autorização para devolver, em separado, o caderno de 
prova e a folha de respostas, devidamente assinados. 

 
11. O tempo para o preenchimento da folha de respostas está contido na 

duração desta prova. 
 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
 
 
 

 

 

2 
 

GRUPO D 
 

BIOLOGIA 
 

FÍSICA 
 

QUÍMICA 

 
 
       SALA-CARTEIRA 

 
    NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

  
NOME DO CANDIDATO 

 
 
 
 

 
 
 
     ASSINATURA DO CANDIDATO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2

 

 

 
 

CONSTANTE GERAL DOS GASES - R= 0,082 atm L/K mol 
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QUÍMICA 

 

01- Em 1905, Albert Einstein explicou, através de uma equação matemática simples, porque alguns metais, 
quando iluminados, perdiam elétrons da superfície e adquiriam carga positiva. Este efeito fotoelétrico 
tem muitas aplicações práticas como, por exemplo, os abridores de porta automática do tipo “olho 
elétrico”. A energia necessária para remover um elétron de um átomo neutro no estado gasoso é a 
Energia de Ionização. O gráfico a seguir representa a primeira energia de ionização de alguns elementos 
químicos. 
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Com base no gráfico, é correto afirmar: 

 

a) O átomo de hélio é o que apresenta maior facilidade em perder um elétron. 
b) Átomos que apresentam camada de valência completa têm menor energia de ionização. 
c) É mais fácil retirar um elétron do átomo de boro que do átomo de oxigênio. 
d)  O elétron a ser retirado do átomo de nitrogênio está em um nível mais energético que do átomo de carbono. 
e)  Os elétrons mais difíceis de serem retirados são os dos átomos de lítio e sódio. 
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02- O iodeto de chumbo (PbI2) é um sólido amarelo usado em semicondutores que podem ter aplicações 
médicas, como detectores de raios-X e em radiografias digitais. Este composto é pouco solúvel em água 
a 250C. Se uma amostra de PbI2 é colocada em um béquer com água, qual das figuras a seguir, melhor 
representa o PbI2 em água?( As esferas brancas representam Pb2+ e as cinzas I–.) 

 
 
 

 
 

03- Um dos problemas das usinas nucleares é o lixo atômico, ou seja, o resíduo formado por elementos 
radioativos. Um dos elementos do lixo radioativo é o césio-137, que emite uma radiação beta (β) e uma 
radiação gama ( γ ) e, seu tempo de meia-vida é de 30 anos. Com base nessas informações e naquelas 
contidas na tabela periódica, considere as afirmativas a seguir. 
I.  A radiação β, que ocorre naturalmente, consiste em uma emissão de elétrons. 
II. A radiação gama é extremamente penetrante e é bloqueada por materiais altamente densos. 
III. O isótopo formado no decaimento do césio-137 é o bário-137. 
IV. Uma amostra radioativa de 10 g de césio-137 leva 30 anos para desaparecer. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

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

 
04- Um profissional da área ambiental recebeu uma amostra de gás, sem identificação, para análise. Após 

algumas medidas, ele obteve os seguintes dados: 
 

 Massa(g) Volume(mL) Pressão(atm) Temperatura(0C) 
Amostra 1,28 600 0,82 27 

 
Com base nos valores obtidos, entre os gases indicados nas alternativas, conclui-se que amostra era de:  

 

a) O2 
b) O3 
c) N2 
d) SO2 
e) H2  

 
05- A imprensa, constantemente, divulga o aparecimento de ciclones. Considerando que o ciclone se forma 

com a redução da pressão, na região onde ocorre esse fenômeno, a temperatura de ebulição da água: 
 

a) Diminui, porque a pressão externa diminui. 
b) Aumenta, porque a pressão externa diminui. 
c) Aumenta, porque a pressão de vapor diminui. 
d) Permanece inalterada, porque independe da pressão de vapor. 
e) Permanece inalterada, porque independe da pressão externa. 

 
Leia o texto a seguir e responda às questões 06 e 07. 
 
A cárie dentária é uma doença infecto-contagiosa. Vários trabalhos foram desenvolvidos sobre a formação da 
cárie e um deles estudou a relação entre a produção da cárie e a capacidade tampão da saliva. Sabendo que a 
saliva encontra-se saturada de íons cálcio (Ca2+) e íons fosfato (PO4

3─), a capacidade tampão foi determinada 
misturando-se, em tubos de ensaio, 1,0 mL da saliva com 3 mL de HCl 6,0 . 10-2 mol/L, verificando-se então o pH 
final. 
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06- Sabe-se que o ácido clorídrico concentrado apresenta-se com 37% em massa e densidade igual a 1,18 
g/mL. Para preparar, corretamente, 100 mL de solução de HCl 6,0 . 10-2 mol/L foi necessário transferir 
para um balão volumétrico de 100 mL: 

 

a) Um pouco de água, 0,18 mL de HCl concentrado e completar com água até 100 mL. 
b) 0,18 mL de HCl concentrado e adicionar 100 mL de água. 
c) Um pouco de água, 0,50 mL de HCl concentrado e completar com água até 100 mL. 
d) 0,50 mL de HCl concentrado e adicionar 100 mL de água. 
e) 0,37 mL de HCl concentrado e completar com água até 100 mL. 

 
07- Para verificar a capacidade tamponante, considere os equilíbrios I e II representados a seguir, nas 

mesmas condições de temperatura e pressão: 

     

I - H2PO4(aq)  +  OH(aq) HPO4
2-

+   H2O(l) (aq) 

(aq) HPO4 H2O(l)
II-

2-
+ H3O (aq) H2PO4(aq) +  

 

Ao adicionar pequena quantidade de HCl 6,0 . 10-2 mol/L, é correto afirmar: 
 

a) Os equilíbrios I e II deslocam para a direita e o pH diminui. 
b) Os equilíbrios I e II deslocam para a esquerda e o pH diminui. 
c) O equilíbrio I desloca para a direita, o II para a esquerda e o pH praticamente não varia. 
d) O equilíbrio I desloca para a esquerda e o II para a direita e o pH praticamente não varia. 
e) Os equilíbrios I e II não são deslocados e o pH aumenta. 

 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 08 a 15. 
 

O automóvel é o veículo motorizado mais conhecido no mundo. Ao observar um deles nota-se que processos 
químicos e/ou físicos estão envolvidos em sua fabricação, como por exemplo, os vidros, os bancos, o 
combustível, o motor, a lataria, os pneus, a cor, enfim, todos os seus componentes. 
 

 
08- Os vidros de automóvel apresentam, em média, 71% de SiO2; 13% de CaO; 12% de Na2O; 1,8% de Al2O3; 

0,4% de Fe2O3 e 1,8% de K2O. Em relação aos compostos citados, é correto afirmar: 
 

a) O caráter básico do Al2O3 é maior que o do CaO. 
b) O óxido de ferro é um óxido duplo. 
c) A cor de uma solução aquosa de Na2O com fenolftaleína é rósea. 
d) O número de oxidação do Si no SiO2 é menor que do K no K2O. 
e) O Al2O3 reage com H2SO4 formando AlSO4. 

 
09- No mercado, existem muitos automóveis com bancos de couro. A arte para se obter o couro curtido é 

muito complexa e utiliza-se de várias etapas. A encalagem é a etapa na qual as peles são tratadas com 
solução aquosa saturada de cal viva (CaO). Posteriormente, é necessário novo tratamento da pele para 
neutralizar qualquer traço de cal restante. A substância que possui a função química para neutralizar a 
cal é: 
 

a) NaOH 
b) CaCO3 
c) CaH2 
d) Na2O 
e) H3CCOOH 
 

10- Atualmente, os carros “Flex-Power” ou bicombustíveis estão sendo muito comercializados. Nesses 
carros, os motores são adaptados para usar como combustível a gasolina, o álcool ou a combinação dos 
dois combustíveis. A gasolina é uma mistura de vários hidrocarbonetos e o álcool utilizado é o etanol. 
Considere a gasolina composta somente por C8H18 e os dados a seguir. 

 
 

 Densidade, 
250C(g/mL) 

Entalpia de 
combustão,250C(kJ/mol) 

Gasolina(C8H18) 0,700 - 5471 
Álcool(C2H6O) 0,800 - 1367 

 

Com base nas considerações e nas informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta, 
correta e respectivamente, a energia envolvida na combustão completa de 1,00 L de gasolina e de 1,00 L 
de álcool. 

 

a) - 5,47  .104   kJ  e     -1,37 . 104 kJ 
b) - 3,36 . 104   kJ  e    - 2,38 . 104 kJ 
c) - 7,00 . 102   kJ  e    - 8,00 . 102  kJ 
d) - 4,80 . 102   kJ  e    - 2,90 .  102  kJ 
e)   - 3,83   kJ        e    -1,10   kJ 
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11- Em relação ao gás carbônico (CO2), considere as afirmativas a seguir. 
I. É formado pela combustão de qualquer substância química. 
II. É poluente atmosférico porque em contato com H2O forma um ácido forte. 
III. A queima completa de 23g de álcool etilíco (C2H6O ) produz 6,02 x 1023 moléculas de CO2. 
IV. A molécula de CO2 é apolar, apresenta 2 ligações sigma σ e 2 ligações pi (π) e sua geometria é linear. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
 

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

 

12- Os pneus dos automóveis apresentam diferentes composições. Um exemplo de tipo de borracha de pneu 
é estireno-butadieno, identificada comercialmente por SBR. Em um dos processos para a obtenção desta 
borracha há uma etapa lenta na qual ocorre a hidrólise do acetileno a acetaldeído, em meio ácido. A 
equação que representa esta etapa é: 

 

a) CH ≡ CH  + H2O  H    CH3CHO 

b) CH ≡ CH  + H2O  H  CH2CHHO 

c) CH2 = CH2 + H2O  H   CH3CH2OH 

d) CH3 ⎯ CH3 + H2O H   CH2CH2 +  H2O 

e) CH ≡ C ⎯ CH3  + 2 H2O H  CH3COH  + HCOH + H2 
 

13- Nas pinturas dos carros, são usadas as resinas alquídicas. Essas resinas são formadas, entre outras etapas, 
pela condensação de ácidos dicarboxílicos com diálcoois. Os produtos formados nesta etapa são H2O e: 
a) Aldeído. 
b) Cetona. 
c) Enol. 
d) Éter. 
e) Éster. 

 

14- A maioria dos carros, no Brasil, utiliza os conversores catalíticos (CC) para diminuir a poluição 
atmosférica. Esses conversores são metais que aceleram a oxidação dos gases mais poluentes em 
menos poluentes. Uma das reações que ocorre é: 2 CO(g)  + 2 NO(g) →  2 CO2(g)  + N2(g). Conhecendo os 
calores de formação (∆Hf

0), a 250C e 1 atm, das substâncias e considerando que os gráficos estão na 
mesma escala, assinale a alternativa cujo gráfico melhor representa esta reação, usando catalisadores. 

 Dados: ∆Hf
0 (kcal/mol) : CO(g) = - 26,4  ; CO2(g) = -94,1 ;  NO(g) = + 21,6 ; N2(g) = 0 
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15- Os automóveis utilizam o acumulador ou bateria de chumbo que são constituídas por eletrodos de 
chumbo e de óxido de chumbo(IV) mergulhados em solução aquosa de ácido sulfúrico. A seguir estão 
representadas as semi-reações A e B que ocorrem quando a bateria está descarregando: 

                           PbSO4(s)  +  2 e(aq)SO4Pb(s)  +  A :
 

                          
B :    PbO2(s)    +  4 H(aq)  +   SO4(aq) PbSO4(s)   +  2H2O(l)    +  2 e

 
 Em relação à bateria, considere as afirmativas a seguir. 
 

I. A semi-reação A é o anodo e a semi-reação B é o catodo. 
II. Na semi-reação A o chumbo é o agente redutor e na semi-reação B o óxido de chumbo(IV) é o agente 

oxidante. 
III. A equação da reação global é:  Pb(s) + PbO2(s) + 2 H2SO4(aq)   2 PbSO4(s)  + 2 H2O(l) 
IV. À medida que a bateria descarrega, o pH da solução de H2SO4(aq) diminui. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 

 

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


