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1. Este caderno de prova, com páginas numeradas de 1 
(capa) a 15 (folha de anotação do candidato), é consti-
tuído de 40 (quarenta) questões objetivas, assim distri-
buídas:
01 a 10 – Língua Portuguesa;
11 a 20 – Fundamentos da Educação e Legislação;
21 a 40 – Conhecimentos Específicos.

2. Caso o caderno de prova esteja incompleto ou tenha 
qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal a 
substituição deste.

3. Marque no cartão-resposta somente uma alternativa 
para cada questão, preenchendo completamente o cír-
culo, conforme o exemplo abaixo.

01 A B C D E

03 A B C D E

04 A B C D E

3.1 A correção da prova será feita por processo de lei-
tura óptica do cartão-resposta personalizado. Por is-
so, o candidato deverá atentar para a orientação 
contida nesta capa da prova sobre a forma correta de 
preenchimento do campo relativo a cada questão. Se o 
campo for preenchido em desacordo com essa orien-
tação, o candidato arcará com o ônus de não ter com-
putada a exata pontuação alcançada.

3.2. Não rasure nem amasse o cartão-resposta.

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem 
ser utilizados para rascunho.

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, já incluído o 
tempo destinado ao preenchimento do cartão-
resposta.

6. Após 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candida-
to, depois de entregar seu caderno de prova e seu 
cartão-resposta, poderá retirar-se da sala. O candidato 
que insistir em sair da sala de prova antes desse tempo 
deverá assinar termo de desistência, declarando sua 
desistência do concurso.

7. Será permitida a saída de candidatos levando o cader-
no de prova somente na última meia hora de prova.

8. Na página 15 deste caderno de prova, encontra-se a 
Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser utili-
zada para a transcrição das respostas das questões ob-
jetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato, 
para posterior conferência com o gabarito, somente 
após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova.

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigato-
riamente, entregar ao fiscal o cartão-resposta assina-
do e preenchido.
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QUÍMICA

 QUESTÃO 21 

Os sistemas tamponantes são essenciais em vários processos bioquímicos. Uma solução tampão é 
comumente formada pela mistura de um ácido fraco ou base fraca e um sal desse ácido ou base. 
Considerando que em 1 litro de uma solução tampão existem 0,07 mol de ácido láctico (CH3CH(OH)COOH) e 
0,07 mol de um sal de sódio desse ácido, pode-se afirmar que o pH dessa solução, a 25o C,  é igual a:

Dados: Ka = 8,4 x 10-4 

Kw = 1,00 x 10-14 

log 8,4 = 0,92

(A)  10,92
(B)  3,08
(C)  8,40
(D)  0,92
(E)  6,08

 QUESTÃO 22 

A titulação é um método clássico largamente utilizado para a determinação quantitativa de inúmeros 
analitos sem a exigência de uma aparelhagem sofisticada, tornando o custo da análise relativamente baixo. 
Na indústria alimentícia é de grande interesse conhecer a acidez total titulável de frutas cítricas para o 
processamento de sucos. Em uma determinada análise, um químico gastou 8,00 mL de uma solução 0,1 M 
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de NaOH para titular 10,0 mL do suco de uma determinada fruta. Admitindo que o ácido cítrico (C6H8O7) é o 
único ácido que reage com a base, como mostra a reação simplificada a seguir, pode-se afirmar que a 
acidez em termos de ácido cítrico (%m/v) da fruta é, aproximadamente:

Dado: Massa molar C6H8O7 = 192 g.mol-1

        C6H8O7 (aq)  + 3 OH-
(aq) → C6H5O7

3-
(aq)  + 3 H2O

(A)  0,1%
(B)  0,25%
(C)  0,5%
(D)  0,75% 
(E)  1,0%

 QUESTÃO 23 

A vitamina B12 (também chamada de cobalamina) apresenta coloração vermelha devido à presença do 
elemento cobalto. Esse metal é importante na prevenção de anemia perniciosa e também de algumas 
doenças mentais. A estrutura da vitamina, ilustrada a seguir, indica que, o cobalto encontra-se em um 
complexo cuja geometria é:

( PANIZ, C. et al, J. Bras. Patol. Med. Lab., v. 41, n.5, p. 323-334, 2005).

(A)  Tetraédrica. 
(B)  Quadrada planar.
(C)  Antiprisma quadrada.
(D)  Octaédrica.
(E)  Dodecaédrica.

 QUESTÃO 24 

Os compostos de coordenação são importantes em diversos setores da economia e também têm sido 
largamente utilizados na medicina como antídoto para envenenamento e no tratamento de tumores. Com 
relação a esses compostos, assinale a alternativa CORRETA:

(A)  O número de oxidação do ferro no íon [Fe(CN)6]4- é +3.
(B)  O número de coordenação no composto Ni(CO)4 é 5.
(C)  Nos compostos de coordenação os metais do grupo D sempre agem como bases de Lewis.
(D)  Os íons ou moléculas ligadas ao átomo ou íon central de metal nos complexos de um metal D são 

conhecidos como ligantes e representam bases de Lewis.
(E)  Em um composto de coordenação não ocorre reação de substituição, ou seja, uma base de Lewis não 

toma o lugar de outra, como sugere a reação: [Fe(OH2)6]2+ (aq) + 6 CN- (aq) → [Fe(CN)6]4- (aq) + 6 H2O(l).



Página 9 de 15
Língua Portuguesa / Fundamentos da Educação e Legislação / Conhecimentos específicos
CONCURSO PÚBLICO - Cargo: Docente - Área: QUÍMICA - Edital 78/2018

 QUESTÃO 25 

O estado de Mato Grosso se destaca no cenário mundial pela elevada produção agrícola. Entretanto, para 
atingir tais níveis de produção são necessárias aplicações de grandes quantidades de pesticidas. Estudos 
recentes mostram a contaminação das águas superficiais e subterrâneas das principais regiões produtoras. 
A azoxistrobina é um fungicida à base de estrobirulina usado na região, assim como o 2,4-D, um herbicida 
cujo uso já foi proibido em alguns países. As estruturas desses dois pesticidas são mostradas a seguir:

Com base nas estruturas, assinale a alternativa que apresenta a única função orgânica comum aos dois 
compostos.

(A) Amida.
(B) Amina.
(C) Éter.
(D) Éster.
(E) Ácido carboxílico.

 QUESTÃO 26 

Os polímeros sintéticos estão presentes em grande escala, atualmente, no dia a dia das pessoas. Roupas, 
sacolas plásticas, garrafas, borracha, silicones e muitos outros produtos são exemplos de onde se pode 
encontrar tais compostos. Dependendo do processo de síntese, os polímeros geralmente são classificados 
como polímeros de adição ou condensação. Dois polímeros com larga aplicação, no mundo moderno, têm 
suas reações de formação apresentadas abaixo:

II) HOOC (CH2)4COOH + H2N (CH2)6NH2 → [-OOC (CH2)4 CO-NH (CH2)6NH-]   +    X

(Nylon)

Sobre essas reações, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.

(    )  O propileno é um polímero de adição.

(    )  O nylon é um polímero de condensação.

(    )  O subproduto X na reação II representa a amônia.

(    )  O propileno é um copolímero.

(    )  Tanto o propileno quanto o nylon são polímeros de adição.

Assinale a sequência correta:

(A)  V,V,V,V,F.
(B)  F,V,V,V,F.
(C)  F,F,V,V,V.
(D)  V,F,F,V,F.
(E)  V,V,F,F,F.
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 QUESTÃO 27 

Diversos fármacos utilizados atualmente são compostos quirais. Os isômeros dessas substâncias nem 
sempre apresentam as mesmas propriedades fisiológicas, sendo inclusive perigosos, em alguns casos, 
quando ministrados concomitantemente ao paciente. As estruturas, a seguir, pertencem ao fármaco 
albuterol e sua imagem especular. Sabe-se que uma das estruturas atua como broncodilatador e suspeita-
se que a outra seja um agente inflamatório.

Dado: 1H; 6C; 7N; 8O; 

Com base nas estruturas, assinale a alternativa CORRETA.

(A)  A estrutura do albuterol apresenta 4 isômeros opticamente ativos e 2 inativos.
(B)  A mistura de 60% da estrutura I com 40% da estrutura II gera uma mistura racêmica.
(C)  Os compostos I e II representam um par de diasteroisômeros.
(D)  O carbono quiral na estrutura I apresenta configuração R.
(E)  O carbono quiral na estrutura II apresenta configuração R.

 QUESTÃO 28 

As reações orgânicas estão presentes em larga escala na indústria alimentícia. Algumas reações são 
indesejáveis, como a transformação do etanol no vinho, ocasionada por microorganismos, e outros fatores 
(reação I). Já outras reações como as que envolvem óleos vegetais são utilizadas na indústria para a 
obtenção de alimentos (reação II). 

Assinale a alternativa correta quanto às reações orgânicas apresentadas anteriormente.

(A)  Os produtos X e Y na reação I pertencem à função cetona e ácido carboxílico, respectivamente.
(B)  Ambas as reações são de redução.
(C)  As reações I e II são, respectivamente, de eliminação e substituição.
(D)  As reações I e II são, respectivamente, de oxidação e adição.
(E)  A reação I ocorre com a quebra de ligação π existente entre o carbono e a hidroxila do álcool.

 QUESTÃO 29 

A respeito da cinética envolvendo reações químicas assinale a alternativa INCORRETA:

(A)  Um catalisador acelera uma reação química ao fornecer um mecanismo de reação diferente, com 
diminuição da energia de ativação.

(B)  Considerando que a reação H2(g)  +  I2(g) → 2 HI(g) ocorre em apenas uma etapa, pode-se afirmar que a lei 

da velocidade que define essa reação é: V = k.[H2(g)].[I2(g)]/[HI(g)]
2.

(C)  A energia de ativação, Ea, é a energia cinética mínima necessária para que uma colisão leve à reação.
(D)  Temperatura, pressão e concentração dos reagentes são fatores que podem afetar a velocidade de uma 

reação.
(E)  A velocidade média de uma reação é definida como a variação da concentração molar de um reagente 

durante um intervalo de tempo.
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 QUESTÃO 30 

O cádmio é um elemento comum na água e sedimento em portos e áreas industriais. Esse elemento pode 
ocasionar dano renal, hipertensão arterial e destruição de glóbulos vermelhos quando ocorre 
envenenamento agudo nos seres humanos. Geralmente o íon cádmio solúvel, Cd2+, é removido de águas 
residuárias pela reação com o ferro metálico. A respeito desse processo, assinale a alternativa correta:

Dado:  Fe2+ + 2 e- → Fe Eo
red = - 0,44 V

Cd2+ + 2 e- → Cd Eo
red = - 0,40 V 

(A)  A semi-reação de oxidação é Cd2+ + 2 e- → Cd
(B)  A semi-reação de redução é Fe → Fe2+ + 2 e-

(C)  O ferro metálico é o agente oxidante.
(D)  O íon cádmio é o agente redutor.
(E)  A equação global é Cd2+ + Fe → Cd + Fe2+

 QUESTÃO 31 

O fosfato de cálcio pode ser empregado como biomaterial para a reposição e regeneração do tecido ósseo, 
pois apresenta algumas características, tais como: semelhança com a fase mineral de ossos; dentes e 
tecidos calcificados; excelente biocompatibilidade; bioatividade; ausência de toxicidade local ou sistêmica; 
ausência de resposta a corpo estranho ou inflamações (GOMES, E.A. et. al, Cerâmicas, São Paulo, v. 58, p. 
448-452, 2012).

Uma das formas de obtenção do fosfato de cálcio pode ser através da reação:

CaCO3 (aq) + Mg3(PO4)2 (aq)  Ca3(PO4)2 (aq) +  MgCO3 (aq)

Considerando que a reação tem um rendimento de 80%, qual a massa de fosfato de cálcio, em gramas, será 
obtida quando são utilizados 450 g de carbonato de cálcio (70% de pureza)? 

Dados: Ca = 40 g/mol; C = 12 g mol-1; O = 16 g mol-1; Mg = 24 g mol-1; P = 31 g mol-1; Ca = 40 g mol-1. 

(A)  372,0
(B)  325,5
(C)  297,6
(D)  260,4
(E)  450,0

 QUESTÃO 32 

Os óxidos tem sido largamente utilizados na indústria química (produção de vidro), em medicamentos 
(pomada dermatológica), na construção civil (cal virgem), dentre outras aplicações. Sobre os óxidos são 
feitas algumas afirmações:

I -  Os óxidos ácidos são compostos iônicos, que reagem com bases para formar um sal e água.
II -  Os óxidos básicos são compostos moleculares, que reagem com ácidos para formar um sal e água.
III -  O dióxido de carbono (óxido básico), reagem com uma base de Lewis (OH-), presente em uma solução 
de NaOH em água, formando o carbonato de sódio.
IV -  Vários metais do grupo D formam óxidos anfóteros.

Após a análise dos itens, marque a alternativa CORRETA.

(A)  Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
(B)  Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
(C)  Somente a alternativa IV é verdadeira.
(D)  Somente a afirmativa III é verdadeira.
(E)  Todas as afirmativas são verdadeiras.
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Os textos a seguir servem de base para responder às questões 33 e 34.

Os moradores do município de Jaciara, a 142km de Cuiabá, reclamam do mau cheiro de resíduos do rio 
Tenente Amaral, que é o principal da cidade. O local é muito utilizado para a prática de esportes radicais. Em 
nota, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente afirmou que o problema foi causado após o vazamento de 
vinhaça de represas de uma usina de álcool da cidade. 

(Disponível em: https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2018/07/27/moradores-encontram-peixes-mortos-e-reclamam-de-mau-cheiro-em-rio-em-
mt.ghtml).

Durante o processo da produção do etanol da cana-de-açúcar, quantidades elevadas de vinhaça são 
geradas e isso tem sido alvo de várias pesquisas científicas, como forma de evitar a contaminação da água e 
do solo, pelos resíduos que estão presentes na mesma, utilizando como fertirrigação na agricultura. A 
vinhaça é um líquido de cor marrom, apresentando pH ácido e alta DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio). 
Conforme citado por Seixas, Gimenes e Fernandes-Machado (2016), a vinhaça apresenta como composição 
básica: 93% de fase aquosa e 7% de sólidos em suspensão (orgânicos e minerais), possuindo alto teor de 
potássio e nitrogênio, além de cálcio, magnésio, fósforo e enxofre em menores concentrações 

(QUIMICA NOVA, v. 29, p. 172-179, 2016).

 QUESTÃO 33 

Com base na composição mineral dos sólidos suspensos da vinhaça, indique a alternativa que corresponde 
à ordem crescente dos raios atômicos dos elementos neutros, levando em consideração a posição deles na 
Tabela Periódica. 

Dados: N (Z = 7); Mg (Z = 12); P (Z = 15); S (Z = 16); K (Z = 19); Ca (Z = 20). 

(A)  K < Ca < Mg < P < S < N
(B)  N < P < S < K < Ca < Mg
(C)  K < Ca < Mg < N < P < S
(D)  S < N < P < Mg < K < Ca
(E)  N < S < P < Mg < Ca < K

 QUESTÃO 34 

Em média, para cada litro de etanol produzido são gerados 13 litros de vinhaça. Dentre os minerais 
constituintes da vinhaça, suponha que há, aproximadamente, 170mg L-1 de potássio e 700mg L-1 de cálcio. 
Um agrônomo fez um experimento em uma área de 2 hectares (ha) de terra, utilizando 40m3 de vinhaça. 
Assinale a alternativa que corresponde às quantidades de cálcio e potássio adicionados, em quilogramas 
por ha, respectivamente. 

Dado: 1 m3 = 1000 L.

(A)  3,4 e 14,0
(B)  28,0 e 6,8
(C)  14,0 e 3,4
(D)  6,8 e 28,0
(E)  1400,0 e 340,0

 QUESTÃO 35 

As misturas estão presentes no cotidiano das pessoas, como alimentos, medicamentos, corpo humano, no 
ar que respiram. São classificadas, dependendo do aspecto visual (a olho nu ou com auxílio do microscópio), 
como homogêneas ou heterogêneas, seus componentes podem ser separados por técnicas físicas. A 
respeito das misturas, julgue os itens como V (verdadeiro) ou F (falso):

(   ) O leite, o sangue e o granito são exemplos de misturas heterogêneas.
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(   ) Água e óleo formam uma mistura heterogênea, por serem miscíveis.

(   ) Os componentes da mistura heterogênea formada por água, pedra, limalha de ferro e óleo podem ser 
separados por filtração, imantação e decantação.

(   ) Quando volumes iguais de água e etanol (por exemplo 50mL de cada um) são colocados em um mesmo 
recipiente, formam uma mistura homogênea. O volume final dessa mistura será maior que a soma dos 
volumes das duas substâncias, em virtude da quebra das ligações de hidrogênio entre as moléculas da água 
e a formação destas ligações entre as moléculas das duas substâncias.

(   ) As misturas homogêneas são chamadas de soluções.

Assinale a alternativa correta.

(A)  F, V, V, F, V.
(B)  V, F, V, F, V.
(C)  V, V, V, F, V.
(D)  F, F, V, V, V.
(E)  V, V, V, V, F.

 QUESTÃO 36 

A tabela periódica é uma ferramenta de fundamental importância para os químicos e está presente em 
praticamente todas as salas de aulas. Os elementos são organizados nela, em ordem crescente de número 
atômico, em períodos e grupos, de acordo com suas propriedades. Sobre a tabela, analise os itens a seguir:

I -  Os elementos são classificados como representativos (elétrons de valência nos subníveis s ou p) e metais 
de transição (externa – elétrons de valência no subnivel d; interna – elétrons de valência no subnível f) e isso 
pode ser observado por meio da distribuição eletrônica.
II -  Dos 118 elementos presentes nas tabelas periódicas atuais, à temperatura ambiente, a grande maioria 
são sólidos e somente dois são líquidos: mercúrio e iodo.
III -  Os elementos fósforo (grupo 15) e cloro (grupo 17) combinam-se por ligações covalentes, formando o 
pentacloreto de fósforo. Esse composto apresenta geometria pirâmide trigonal e reage violentamente com 
a água, tendo como um dos produtos o ácido clorídrico. 
IV -  De forma geral, os valores de energia de ionização e afinidade eletrônica, aumentam da esquerda para 
a direita nos períodos e de cima para baixo nos grupos.
V -  Os elementos estão presentes, no nosso cotidiano, podendo ser utilizados para a produção de materiais 
e desempenhar várias funções. A maioria das moléculas que constituem o corpo humano consiste 
predominantemente de seis elementos, sendo: C, H, O, N, P e Se.

Assinale a alternativa correta.

(A)  V, F, F, F, F.
(B)  V, V, V, F, V.
(C)  V, F, V, V, V.
(D)  V, V, V, F, F.
(E)  V, V, F, V, F.

 QUESTÃO 37 

O eteno (etileno) é um hidrocarboneto produzido pelas frutas, sendo responsável pelo seu 
amadurecimento. Em virtude disso, alguns supermercados têm utilizado esse gás para acelerar o 
amadurecimento das frutas que comercializam. Dentre as várias aplicações desse composto, ele pode ser 
utilizado para produzir o tetrafluoreto de carbono, conforme a reação a seguir, a 298k e 1atm:

C2H4 (g)   +  6 F2 (g)   →  2 CF4 (g)  +  4 HF(g)

A partir das entalpias de formação (∆Ho
f) abaixo:

H2 (g)   +  F2 (g)   →  2 HF(g) ∆Ho
f  = - 537,6 kJ

C (s)   +  2 F2 (g)   →  CF4 (g) ∆Ho
f  = - 680 kJ
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2 C (s)   +  2 H2 (g)   →  C2H4 (g) ∆Ho
f  = + 52,3 kJ

BROWN, T. L.; LEMAY JR., H. E.; BURSTEN, B. E. Química, a Ciência Central. Tradutor Robson Matos, São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005, 5ª impressão em 
2010.

Marque a alternativa que corresponde ao valor de variação de entalpia (∆Ho
r) da reação do etileno com o 

gás flúor.

(A)  – 2382,9kJ
(B)  – 2487,5kJ
(C)  – 1269,9kJ
(D)  – 1165,3kJ
(E)  – 1322,2kJ

 QUESTÃO 38 

O ácido nítrico é o segundo mais utilizado na indústria química, depois do ácido sulfúrico. É utilizado na 
fabricação do salitre, fertilizantes, corantes, fibras sintéticas, entretanto, é mais usado na fabricação de 
explosivos, tais como dinamite e trinitrotolueno. Um professor, ao realizar uma análise química, preparou 
uma solução deste ácido, adicionando 200 mL de água destilada em um balão volumétrico de 500 mL, e em 
seguida 20 mL de ácido nítrico concentrado (pureza = 70% e densidade = 1,51 g cm3), completando o 
volume restante com água até o menisco. Assinale a alternativa que corresponde à concentração 
aproximadamente (mol L-1) da solução preparada pelo professor.

Dados: H = 1,0 g mol-1; N = 14,0 g mol-1; O = 16,0 g mol-1.

(A)  1,67
(B)  1,37
(C)  0,96
(D)  0,67
(E)  0,34

 QUESTÃO 39 

Os ácidos e as bases são compostos importantes e estão presentes no cotidiano das pessoas, como nas 
frutas: laranja, limão e abacaxi; em alimentos como o café; em medicamentos como leite de magnésia, além 
de serem importantes na indústria, tais como o ácido sulfúrico e nítrico. Sobre esses compostos, marque a 
alternativa INCORRETA.

(A)  De acordo com Bronsted-Lowry, ácido é um doador de próton (H+) e base é um receptor de próton.
(B)  Segundo Lewis, ácido é um doador de par de elétrons e base é um receptor de par de elétrons.

(C)  Na reação: NH3 (aq)  +  H2O (l)  ⇋  NH4
+

(aq)  +  OH-
(aq), a amônia é considerada uma base, de acordo com 

as teorias de Arrhenius e Bronsted-Lowry.
(D)  Ácidos fortes reagem com óxidos básicos produzindo água e um sal.
(E)  Algumas substâncias podem se comportar como ácidos em algumas reações e bases em outras. Por 

exemplo, a água, de acordo com Bronsted-Lowry, é um ácido na reação com a amônia e uma base na 
reação com o HCl. 

 QUESTÃO 40 

Alguns sais comportam-se como ácidos ou bases, ao reagirem com moléculas de água (reação de hidrólise) 
e isso se torna importante para o entendimento do comportamento de algumas substâncias em meio 
aquoso. Assinale a alternativa que apresenta um sal de caráter básico.

(A)  Fosfato de potássio.
(B)  Brometo de sódio.
(C)  Nitrato de cálcio.
(D)  Cloreto de amônio.
(E)  Iodeto de bário.
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