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INSTRUÇÕES GERAIS

1. As provas terão, no máximo, 6 (seis) horas de duração, incluído o 
tempo destinado à transcrição dos gabaritos (questões objetivas) e 
da resposta definitiva (prova discursiva) nas Folhas de Respostas.

2. Este caderno contém 60 questões de múltipla escolha, assim 
distribuídas:

 Prova de Língua Portuguesa, com 10 questões, numeradas de 01 a 10.

 Prova de Legislação do Serviço Público e Educacional, com 10 ques-
tões, numeradas de 11 a 20.

 Prova de Conhecimentos Específicos, com 40 questões, numeradas 
de 21 a 60.

3. Cada questão apresenta 5 alternativas, de (a) a (e). O candidato 
deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.

4. Caso o Caderno esteja incompleto ou com defeito, o candidato 
deverá solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as 
providências cabíveis. 

5. Nenhuma folha poderá ser destacada, durante a realização das 
provas.

6. O candidato deverá passar os gabaritos (questões objetivas) e a 
resposta definitiva (prova discursiva) para as Folhas de Respostas, 
utilizando caneta esferográfica azul ou preta.

7. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de ques-
tões, a Folha de Respostas das questões objetivas, identificada 
com nome e número de inscrição, e a Folha de Respostas da pro-
va discursiva, identificada somente com o número de inscrição.

8. O candidato só poderá se retirar do recinto, após 1 (uma) hora, 
contada a partir do efetivo início da prova.

9. O gabarito e a relação de candidatos aprovados serão divulgados 
no sítio gestaoconcursos.fundacaocefetminas.org.br.





Concurso IF BAIANO  | 2017 |ENGENHARIA QUÍMICA - DOCENTE 5

LÍNGUA PORTUGUESA 

INSTRUÇÃO: As questões de (01) a (05) referem-se ao texto a se-
guir. Leia-o, atentamente, antes de marcar a resposta correta.

A nova maneira de organização social, praticada pela socie-
dade líquido-moderna de consumidores, provoca quase nenhu-
ma dissidência, resistência ou revolta, graças ao expediente de 
apresentar o novo compromisso (o de escolher) como sendo a 
liberdade de escolha. Seria possível dizer que o mais considera-
do, criticado e insultado oráculo de Jean-Jacques Rousseau – o 
de que “as pessoas devem ser forçadas a ser livres” – tornou-se 
realidade, depois de séculos, embora não na forma em que tanto 
os ardentes seguidores como os críticos severos de Rousseau es-
peravam que fosse implementado.

 Com muita frequência, a “localidade” a que os indivíduos 
permanecem leais e obedientes não entra mais em suas vidas e 
se confronta com eles na forma de uma negação de sua auto-
nomia individual, ou de um sacrifício obrigatório. Em vez disso, 
apresenta-se na forma de festivais de convívio e pertença comu-
nais, divertidos, prazerosos, realizados em ocasiões como a Copa 
do Mundo de futebol. Submeter-se à “totalidade” não é mais 
um dever adotado com relutância, incomodidade e muitas vezes 
oneroso, mas um “patriotenimento”, uma folia procurada com 
avidez e eminentemente festiva.

 Carnavais tendem a ser interrupções na rotina diária, bre-
ves intervalos animados entre sucessivos episódios de cotidiani-
dade enfadonha, pausas em que a hierarquia mundana de valo-
res é temporariamente invertida, os aspectos mais angustiantes 
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da realidade são suspensos por um breve período e os tipos de 
conduta proibidos ou considerados vergonhosos na vida “nor-
mal” são ostensivamente praticados e exibidos.

 A função (e o poder sedutor) dos carnavais líquido-mo-
dernos está no ressuscitamento momentâneo do convívio que 
entrou em colapso. Tais carnavais são sessões espíritas para as 
pessoas se reunirem, darem as mãos e invocarem do outro mun-
do o fantasma da falecida comunidade.

(BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação de pessoas em mercadoria. Rio 
de Janeiro: Zahar, 2008. Adaptado.)

QUESTÃO 01

Segundo Zygmunt Bauman, a compreensão de pertencimento 
coletivo da sociedade líquido-moderna de consumidores ocorre 
através do/da

a) mudança em comportamentos tradicionais.

b) empreendimento de ações comunitárias.

c) participação em celebrações recreativas.

d) exercício da autossuficiência subjetiva.

e) legitimação de atribuições cotidianas.
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QUESTÃO 02

Há características do gênero “ensaio” nesse texto sobretudo por-
que ele

a) estrutura-se em sequências textuais dos discursos expositivo e 
argumentativo.

b) tece conjecturas sobre um assunto sociológico sem a preten-
são de esgotá-lo.

c) tematiza o problema da alienação coletiva frente aos autorita-
rismos da cultura.

d) constitui-se de uma fonte de alerta para comportamentos so-
ciais condenáveis.

e) apresenta acepções de termos teóricos importantes para as 
ciências humanas.
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QUESTÃO 03

Houve uma alteração linguística que preserva a correção grama-
tical do período em:

a) “As novas maneiras de organização social, praticada pela so-
ciedade líquido-moderna de consumidores, provoca quase ne-
nhuma dissidência.” (1º parágrafo)

b) “Com muita frequência, a ‘localidade’ a que os indivíduos per-
manecem leais e obedientes não entram mais em suas vidas e 
se confrontam com eles.” (2º parágrafo)

c) “Se submeter à ‘totalidade’ não é mais um dever adotado com re-
lutância, incomodidade e muitas vezes oneroso.” (2º parágrafo)

d) “Carnavais são eventos que constituem-se de interrupções na 
rotina diária, breves intervalos animados entre episódios de 
cotidianidade enfadonha.” (3º parágrafo)

e) “A função e o poder sedutor dos carnavais líquido-modernos 
estão no ressuscitamento momentâneo do convívio que en-
trou em colapso.” (4º parágrafo)
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QUESTÃO 04

“Em vez disso, apresenta-se na forma de festivais de convívio e 
pertença comunais, divertidos, prazerosos, realizados em oca-
siões como a Copa do Mundo de futebol.” (2º parágrafo)

Para preservar o exato sentido da sentença, o elemento coesivo 
em destaque deve ser substituído por:

a) “Além”.

b) “Diante”.

c) “Ao invés”.

d) “Em vista”.

e) “A despeito”.

QUESTÃO 05

Todas as palavras seguintes extraídas do texto atendem a uma 
mesma regra de acentuação, com EXCEÇÃO de

a) “período”.

b) “convívio”.

c) “resistência”.

d) “dissidência”.

e) “obrigatório”.
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QUESTÃO 06

(Disponível em: <https://goo.gl/9DObC5>. Acesso em: 09 maio. 2017.)

A oração introduzida pela conjunção “que” tem como finalidade

a) acrescentar o complemento de um verbo de ligação.

b) especificar o sentido do substantivo que a precede.

c) inserir uma causa à consequência da frase anterior.

d) instaurar relação de alternância entre concepções.

e) somar uma ideia à outra colocada anteriormente.
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QUESTÃO 07

Este fragmento foi extraído do Manual de Redação da Presidên-
cia da República.

Uma das convenções estabelecidas na linguagem escrita consiste 
em apresentar ideias similares numa forma gramatical idêntica, o 
que se chama de paralelismo. Assim, incorre-se em erro ao con-
ferir forma não paralela a elementos paralelos.

(Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/manual.htm#_Toc26002156>. 
Acesso em: 09 maio. 2017.)

A seguinte sentença constitui-se de um exemplo de atendimento 
à regra de paralelismo:

a) “O projeto tem mais de cem páginas e muita complexidade.”

b) “O novo procurador é jurista renomado, e que tem sólida for-
mação acadêmica.”

c) “O interventor não só tem obrigação de apurar a fraude como 
também a de punir os culpados.”

d) “Pelo aviso circular, recomendou-se aos ministérios economi-
zar energia e elaborar planos para redução de despesas.” 

e) “Neste momento, não se devem adotar medidas precipitadas, 
e que comprometam o andamento de todo o programa.”
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As questões de (08) a (10) referem-se ao texto a seguir. Leia-o, 
atentamente, antes de marcar a resposta correta.

Uns craseiam, outros ganham fama
Ferreira Gullar

 Foi em 1955 que ganhei um exemplar do livro "Tudo so-
bre a Crase". Tomei o ônibus que me levaria à Revista Manchete, 
comecei a ler o livro e, antes de descer, já havia sacado um aforis-
mo: "A crase não foi feita para humilhar ninguém".

 Esse primeiro aforismo desencadeou uma série de outros, 
que publiquei, meses depois, no suplemento literário do Diário 
de Notícias. A verdade é que, já na semana seguinte à publicação, 
os estudantes universitários de Curitiba, que estavam em greve, 
puseram uma faixa no refeitório com o meu aforismo. Mas, numa 
entrevista a um jornal do Recife, um crítico literário o atribuiu a 
Paulo Mendes Campos.

 Não gostei, mas não dei muita importância, pois, no final 
das contas o que importa são meus poemas, que até agora nin-
guém atribuiu a outro poeta.

 A vida seguiu até que alguém, escrevendo sobre erros gra-
maticais, citou o aforismo como sendo de Otto Lara. Comecei a 
ficar grilado, mas me tranquilizei, lembrando que o Otto deve ter 
me citado e o cara não guardou meu nome. Mas não demorou 
muito e a autoria do mesmo aforismo foi atribuída a Machado de 
Assis e, em seguida, a Rubem Braga.

 Este, porém, já a par da confusão que se armara, decidiu 
esclarecer as coisas: publicou uma crônica afirmando que o ver-
dadeiro autor do aforismo, agora tão citado, era o poeta Ferreira 
Gullar. Fiquei felicíssimo.
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 Já estava tranquilo, certo de que finalmente me tornara 
autor do aforismo, quando, faz uns três domingos, surge um ar-
tigo afirmando que "Carlos Drummond escreveu: 'A crase não foi 
feita para humilhar ninguém'". Minha esperança é que, no futuro, 
alguém mal informado atribua a mim, ainda que por equívoco, a 
autoria do aforismo que é meu.

(Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq3107201123.htm>. Aces-
so em: 09 maio. 2017.)

QUESTÃO 08

A história narrada na crônica resume-se em descrever

a) experiências com um livro sobre crase.  

b) equívocos quanto à autoria de um aforismo.

c) relações de semelhança entre ideias de escritores.

d) reclamações pela apropriação indevida de uma frase.

e) situações constrangedoras devido a erros no uso da crase.
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QUESTÃO 09

“Tomei o ônibus que me levaria à Revista Manchete, comecei 
a ler o livro e, antes de descer, já havia sacado um aforismo.” 
(1º parágrafo)

O valor semântico que se estabelece entre as frases desse período 
é de

a) adição.

b) oposição.

c) conclusão.

d) alternação.

e) explicação.
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QUESTÃO 10

“A verdade é que, já na semana seguinte à publicação, os estu-
dantes universitários de Curitiba, que estavam em greve, puse-
ram uma faixa no refeitório com o meu aforismo.” (2º parágrafo)

Por enquadrar-se na mesma regra da estrutura em destaque, a 
crase foi empregada corretamente em:

a) Aprendeu à ler com sua mãe.

b) Comprou seus jornais à prazo.

c) Deu conselhos à melhor amiga.

d) Ofereceu guloseimas à crianças.

e) Pediu ajuda à alguém próximo.
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LEGISLAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO E EDUCACIONAL

QUESTÃO 11

Interessado em prestar o concurso público para o cargo de do-
cente do quadro permanente de pessoal do IF Baiano, José pro-
cura saber quais direitos lhe são devidos caso venha a ocupar o 
posto de servidor público federal. São alguns desses direitos:

a) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo; seguro-desem-
prego; proteção do mercado de trabalho da mulher.

b) Fundo de garantia do tempo de serviço; gozo de férias anu-
ais remuneradas; repouso semanal remunerado, preferencial-
mente aos domingos.

c) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; aviso 
prévio proporcional ao tempo de serviço; redução dos riscos 
inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene 
e segurança.

d) Participação nos lucros ou resultados; proibição de dife-
rença de salários, de exercício de funções e de critério de 
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 
licença à gestante.

e) Licença-paternidade; décimo terceiro salário com base na re-
muneração integral ou no valor da aposentadoria; remune-
ração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cin-
quenta por cento à do normal.
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QUESTÃO 12

De acordo com a Constituição Federal de 1988:

I.   As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegu-
rado o direito de regresso contra o responsável nos casos de 
dolo ou culpa.

II.  Admite-se a vinculação ou a equiparação de quaisquer espé-
cies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do 
serviço público.

III.  Os atos de improbidade administrativa importarão a suspen-
são dos direitos políticos, a perda da função pública, a indis-
ponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

IV.  A criação de autarquia e a instituição de empresa pública, de 
sociedade de economia mista e de fundação, independe de 
autorização legislativa.

Estão corretas somente as afirmativas:

a) I e III.

b) I e IV.

c) II e III.

d) II e IV.

e) I, II e III.
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QUESTÃO 13

Relativamente ao direito de petição, previsto no Regime Jurídi-
co dos Servidores Públicos Civis da União, analise as afirmativas 
abaixo e marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso:

(   )  O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, 
interrompem a prescrição.

(   )  A administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, 
quando eivados de ilegalidade.

(   )  É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes 
Públicos em defesa de direito ou interesse legítimo.

(    ) O recurso necessariamente será recebido com efeito suspensivo.

A sequência correta é:

a) F, F, V, V.

b) F, V, V, F.

c) F, V, F, V.

d) V, F, F, V.

e) V, V, V, F
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QUESTÃO 14

Tendo em vista o Decreto 1.171/94, que dispõe sobre o Código 
de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo 
Federal, é vedado ao servidor público:

I.  Representar contra seus superiores hierárquicos.

II. Ligar o seu nome a um empreendimento do setor privado.

III.  Ser conivente com o erro de um colega de repartição pública 
que violou o Código de Ética de sua profissão.

IV.  Ser membro de organização apoiadora da utilização de mão 
de obra escrava.

Estão corretas somente as afirmativas:

a) I e II.

b) I e IV.

c) III e IV.

d) I, II e III.

e) II, III e IV.
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QUESTÃO 15

De acordo com os direitos e as garantias fundamentais, previstos 
na Constituição Federal de 1988, numere a COLUNA II de acordo 
com a COLUNA I, associando os remédios constitucionais às suas 
definições relacionadas:

  COLUNA I                   COLUNA II

1. Habeas corpus (  )  será concedido para assegurar o 
conhecimento de informações relativas 
à pessoa do impetrante, constantes de 
registros ou bancos de dados de entidades 
governamentais ou de caráter público.

2. Habeas data (  )  será concedido para proteger direito líqui-
do e certo, quando o responsável pela ile-
galidade ou abuso de poder for autoridade 
pública ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições do Poder Público.

3.  Mandado de 
segurança

(  )  será concedido sempre que a falta de 
norma regulamentadora torne inviável 
o exercício dos direitos e liberdades 
constitucionais e das prerrogativas 
inerentes à nacionalidade, à soberania e 
à cidadania.

4.  Mandado de 
injunção

(  )  será concedido sempre que alguém sofrer 
ou se achar ameaçado de sofrer violência 
ou coação em sua liberdade de locomoção, 
por ilegalidade ou abuso de poder.
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A sequência correta é 

a) 1, 3, 2, 4. 

b) 3, 1, 2, 4. 

c) 2, 3, 4, 1.

d) 1, 4, 3, 2.

e) 4, 2, 1, 3.

QUESTÃO 16

Um servidor que retorna às atividades de seu cargo público, após 
ter se aposentado, está diante de uma

a) remoção.

b) reversão.

c) reintegração.

d) readaptação.

e) transferência.
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QUESTÃO 17

Com base na Lei n.º 8.429/1992, que trata da improbidade 
administrativa,

a) o ato de frustrar a licitude de concurso público constitui ato de 
improbidade administrativa que causa lesão ao erário.

b) a aplicação das sanções por improbidade administrativa de-
pende da aprovação das contas pelo tribunal ou conselho de 
contas.

c) a omissão no dever de prestar contas, quando esteja obrigado 
a fazê-lo, constitui ato de improbidade administrativa que im-
porta em enriquecimento ilícito.

d) proposta a ação principal de improbidade e recebida a petição 
inicial, o juiz da causa designará audiência de conciliação, se 
esta for de interesse das partes e do Ministério Público.

e) submete-se às aplicações dessa lei aquele que, mesmo não 
sendo agente público, induza ou concorra para a prática do 
ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma 
direta ou indireta.
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QUESTÃO 18

Com base na Lei n.º 9.784/1999, que regula o processo adminis-
trativo no âmbito da Administração Pública Federal, NÃO é um 
dos direitos do administrado perante a Administração, sem pre-
juízo de outros que lhe sejam assegurados,

a)  agir de modo temerário no intuito de buscar os esclarecimen-
tos dos fatos.

b)  fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando 
obrigatória a representação, por força de lei.

c)  formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, 
os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente.

d)  ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que 
deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento 
de suas obrigações.

e)  ter ciência da tramitação dos processos administrativos em 
que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter 
cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões 
proferidas.

.
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QUESTÃO 19

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 
9.394/1996), NÃO determina que

a)  a valorização da experiência extra-escolar é um dos princípios 
do ensino público.

b)  o ensino religioso é obrigatório em todos os níveis da educa-
ção básica no Brasil.

c)  a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organi-
zarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de 
ensino.

d)  a educação superior abrangerá os cursos e os programas de 
extensão, abertos a candidatos que atendam aos requisitos es-
tabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino.

e)  a educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos 
objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes ní-
veis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, 
da ciência e da tecnologia.
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QUESTÃO 20

Sobre a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, que dispõe 
sobre a estruturação do Plano de Carreira e Cargos de Magistério 
Federal, analise as afirmativas abaixo e marque (V) para verdadei-
ro ou (F) para falso:

(   )  No regime de dedicação exclusiva, é vedada a remuneração 
de cargos de direção ou funções de confiança.

(   )  O professor das Instituições Federais de Ensino poderá ser 
submetido a um regime de trabalho com tempo parcial de 15 
(quinze) horas semanais de trabalho.

(   )  A Carreira de Magistério Superior destina-se a profissionais 
habilitados em atividades acadêmicas próprias do pessoal 
docente no âmbito da educação superior.

(   )  O regime jurídico dos cargos do Plano de Carreiras e Cargos 
de Magistério Federal é o instituído pela Lei no 8.112, de 11 
de dezembro de 1990.

A sequência correta é:

a) V, F, V, F.

b) F, V, V, F.

c) F, V, F, V.

d) V, F, F, V.

e) F, F, V, V.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

QUESTÃO 21

Analise as afirmativas abaixo, com relação à Isoterma de Langmuir, 
e marque (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso:

(   ) Somente uma molécula é adsorvida em cada sítio ativo. 

(   ) Na superfície, forma-se uma monocamada.

(   ) As moléculas vizinhas não exercem nenhuma interação.  

(   )  A energia é distribuída de forma desigual por conta das ite-
rações dipolo-dipolo.

A sequência correta é:

a) V, V, F, V.

b) V, V, F, F. 

c) F, F, V, F. 

d) V, F, V, F. 

e) V, V, V, F.
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QUESTÃO 22

Em relação à operação de destilação: 

I.  A diferente volatilidade dos componentes é um dos requisitos 
para a operação de destilação.

II.  Na destilação a vácuo, ocorre apenas a retirada de produtos 
laterais e de fundo.

III.  As torres de destilação possuem apenas pratos ou bandejas 
como dispositivos para a separação líquido/vapor.

É/são correta(s), apenas, a(s) afirmativa(s)

a) I.

b) II.

c) III.

d) I e II.

e) II e III.
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QUESTÃO 23

A figura 1 representa uma curva característica de associação de 
bombas. 

 

FIGURA 1. MATTOS, E. E.; REINALDO, F.; Bombas Industriais. Editora Interciências, 1998, p. 
362. Figura adaptada.

A partir da análise da figura, é correto afirmar:

a) A curva 3 representa uma associação das bombas 1 e 2 em série. 

b) A curva 3 representa uma associação das bombas 1 e 2 em paralelo. 

c) A curva 1 representa uma associação das bombas 2 e 3 em série. 

d) A curva 1 representa uma associação das bombas 1 e 3 em série. 

e) A curva 2 representa uma associação das bombas 1 e 3 em paralelo.
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QUESTÃO 24

Associe os processos de separação às suas respectivas definições: 

I. Adsorção

II. Extração 

III. Absorção

IV. Decantação

V. Centrifugação 

VI. Filtração

VII. Destilação

(  )  Utilizado para obter etanol com elevado teor de pureza a par-
tir de uma mistura metanol/etanol.

(  )  Utilizado para obter frações lubrificantes de elevada viscosi-
dade a partir de hidrocarbonetos de elevado peso molecular.

(  )  Utilizado para remover CO2, presente no gás natural, obtido 
dos processos de produção de petróleo e gás.

A sequência correta é:

a) I, II e III.

b) III, I e II.

c) I, IV e II.

d) III, V e II.

e) VI, VII e III.
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QUESTÃO 25

O fenômeno de cavitação em bombas ocorre quando

a)  o NPSH disponível no sistema for maior do que o NPSH reque-
rido pela bomba.

b)  em bomba centrífuga, a pressão mínima ocorre na saída do 
impelidor.

c) a pressão do líquido bombeado está acima da pressão de vapor. 

d) a pressão do líquido bombeado está abaixo da pressão de vapor.

e) o NPSH não tem relação com a cavitação.
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QUESTÃO 26

Em relação às bombas, é correto afirmar:  

a) As bombas centrífugas necessitam ser escorvadas.

b) As bombas alternativas podem ser de lóbulos ou parafusos.

c) As bombas centrífugas não são sujeitas à incorporação de ar.

d)  As bombas alternativas fornecem uma vazão de descarga 
contínua.

e)  As bombas de deslocamento positivo são classificadas em al-
ternativas e centrífugas. 
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QUESTÃO 27

Analise as afirmativas abaixo e marque (V) para Verdadeiro ou (F) 
para Falso: 

(   )  Bombas são equipamentos que recebem trabalho e o conver-
tem em energia mecânica.

(   )  Turbinas são equipamentos que recebem o trabalho e o con-
vertem em energia mecânica.

 (   )  Turbinas são equipamentos que recebem energia e convertem 
em trabalho mecânico.

(   )  Vasos de pressão são equipamentos utilizados para armaze-
namento e aquecimento de fluidos e podem possuir formato 
vertical ou horizontal.

(   )  Caldeiras são equipamentos utilizados para armazenamento e 
aquecimento de fluidos e podem possuir formato vertical ou 
horizontal.

A sequência correta é:     

a) F, V, F, V, F.

b) V, V, F, F, V.

c) V, F, V, F, V.

d) F, F, V, F, V.

e) F, V, V, F, F.



Concurso IF BAIANO  | 2017 |ENGENHARIA QUÍMICA - DOCENTE 33

INSTRUÇÃO: Para responder as questões (28) e (29), considere a 
seguinte equação de síntese da amônia:

N2(g) + 3 H2(g) ↔ 2NH3(g)

QUESTÃO 28

Com base na reação anterior, o catalisador utilizado industrial-
mente é o Óxido de  

a) Ferro.

b) Platina.

c) Magnésio.

d) Cálcio.

e) Paládio.

,
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QUESTÃO 29

A constante de equilíbrio será expressa por: 

a)  K= 
[NH3]

[N2][H2]  

b) K= 
[NH3]

2

[N2][H2]
3 

 

c) K= 
[N2][H2]
[NH3] 

 

d) K= [N2][H2]
3 

e) K= 
[N2][H2]

3

[NH3]
2 
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QUESTÃO 30

Dentre os processos mais comuns para a obtenção do enxofre, 
têm-se os processos 

a) Claus e Frash.

b) Kraft e Clauss.

c) Frash e Haber- Bosch.

d) Haber- Bosch e Kraft.

e) Sovay e Haber- Bosch 
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QUESTÃO 31

Um fluido escoa com velocidade média de 8,0 m/s por uma tubu-
lação de diâmetro de 30,0 mm. O resultado do cálculo da vazão 
deste fluido, em m3/h, é

a) 2,826 x 10-3.

b) 5,652 x10-3.

c) 7,065 x10-3.

d) 20,347.

e) 200,347.
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QUESTÃO 32

Ao calcular a pressão hidrostática no fundo de um poço a 3000m 
de profundidade, preenchido com um fluido de perfuração de 
2,5 g/cm3 , obtém-se:

Dados g = 10,0m/s2. 

a) 75 x 106 Pa

b) 74 x 106 Pa

c) 76 x 106 Pa

d) 65 x 105 Pa

e) 7,5 x 106 Pa
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QUESTÃO 33

A Figura 2 (M) representa uma turbina que recebe um fluido ideal 
de um grande reservatório, com nível de 50 m, aberto à atmosfe-
ra no ponto (1). O rendimento da máquina é 80%, a velocidade 
de escoamento no ponto (2) é 20 m/s. 

Dados: ρ = 103 kg/m3  g= 10 m/s2. Área dos tubos uniforme 5,0 cm2.  

FIGURA 2. BRUNETTI, F. Mecânica dos Fluidos, 2008, p. 94 a 95 (Adaptada).

A potência da turbina é

a) 1,0 kW.

b) 3,0 kW.

c) 2,5 kW.

d) 2,0 kW.

e) 1,8 kW.

(1)

(2)

5m
M

50m
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QUESTÃO 34

Analise as afirmativas abaixo, sobre reatores químicos industriais, 
e marque (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso. 

(   )  Os reatores podem ser classificados em homogêneos e hete-
rogêneos. 

(   )  O reator de batelada é usado em fases homogênea e hetero-
gênea. 

(   )  PFR é um reator tubular com agitação no qual todas as par-
tículas escoam com a mesma velocidade na direção do fluxo.

(   )  CSTR consiste de um tanque sem agitação com escoamento 
contínuo e sem acúmulo de reagentes ou produtos. 

(   )  O reator (PBR) assemelha-se ao reator tubular. A diferença é o 
“recheio” de partículas sólidas que existem nele. 

A sequência correta é:      

a) V, V, F, V, V.

b) V, F, F, V, V.

c) F, V, V, F, F.

d) F, F, V, V, F.

e) V, F, V, V, F.
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INSTRUÇÃO: Para responder as questões (35) e (36), considere os 
seguintes reatores:

I. Reator tanque agitado.
II. Reator batelada. 
III. Reator fluxo pistão.

QUESTÃO 35

Associe os reatores às respectivas características:

(   )  Os fluidos reagentes entram no reator, são misturados, em 
seguida os produtos formados são removidos.

(   )  Os fluidos reagentes são bombeados através do reator e os 
produtos são formados ao longo do processo.

(   )  Tanto os fluidos reagentes quanto os produtos podem entrar 
ou sair em regime batelada. 

(   )  Os fluidos reagentes podem entrar no reator em qualquer 
posição além da entrada.

(   )  Os fluidos reagentes entram no reator, são misturados, e os 
produtos saem de forma contínua. 
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A sequência correta é:

a) I, III, II, I, III.

b) II, III, II, III, I.

c) III, II, I, II, III.

d) I, II, III, I, II.

e) II, I, I, II, III.

QUESTÃO 36

A associação em relação à variação da concentração, em função 
do tempo, tem como sequência correta:

a) II - Varia; III - Varia; I -  Varia

b) II - Varia; III -  Não Varia; I -  Varia 

c) II - Não Varia; III - Varia; I - Não Varia

d) II - Não Varia: III - Não Varia; I - Varia     

e) II - Varia; III - Não Varia; I - Não Varia  
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QUESTÃO 37

Em relação aos processos abaixo, é correto afirmar:  

a)  A separação gravitacional é utilizada para separação de mistu-
ras de dois líquidos miscíveis.

b)  Sulfato de alumínio, cloreto de ferro e cloreto de alumínio são 
utilizados no processo de floculação.

c)  A quebra da emulsão óleo/água ocorre apenas pela presença 
de um agente desemulsificante. 

d)  O processo de desidratação do gás é feito exclusivamente por 
absorção, utilizando um solvente líquido.

e)  O processo de desidratação do gás é feito exclusivamente por 
adsorção, utilizando um solvente líquido.

.
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QUESTÃO 38

Segundo a Resolução CONAMA, de Nº 393, de 08 de Agosto de 
2007, que estabelece o descarte contínuo de água de processo  de 
produção em plataformas, o teor máximo mensal de óleos e gra-
xas (TOG) que poderá ser descartado será: 

a) 29 mg/L.

b) 59 mg/L.

c) 100 mg/L.

d) 69 mg/L.

e) 89 mg/L.
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QUESTÃO 39

A Tabela 1 apresenta valores de densidade de alguns petróleos 
do Brasil. 

Petróleo Densidade (°API)

Bacia do Solimões (Urucu) 48,5

Recôncavo (Baiano mistura) 36,5

Rio grande do Norte 30,6

Bacia de Campos RJ(Barracuda) 26,0

Campos ES (Jubarte) 16,8

Potiguar Terra (Fazenda Belém) 12,70

A classificação correta quanto ao °API será, respectivamente,

a) Extraleve, leve, médio, pesado, extrapesado e asfáltico.

b) Asfáltico, extrapesado, pesado, médio, leve e extraleve.

c) Leve, extraleve, médio, pesado, extrapesado e asfáltico.

d) Extrapesado, asfáltico, pesado, médio, leve e extraleve.

e) Pesado, extrapesado, asfáltico, médio, leve e extraleve.

.
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QUESTÃO 40

Em relação aos processos de refino, é INCORRETO afirmar: 

a)  O processo de hidrotratamento é utilizado para remoção de 
impurezas na presença de catalisadores. 

b)  As unidades de hidrotratamento nas refinarias estão posicio-
nadas antes das unidades de reforma catalítica. 

c)  O principal componente ativo do catalisador, utilizado nos pro-
cessos de craqueamento catalítico, é a zeólita Y. 

d)  O catalisador utilizado no processo de hidrocraqueamento é 
monofuncional, formado apenas por uma parte metálica.

e)  A principal função do processo de hidrocraqueamento é a pro-
dução de destilados intermediários com baixo teor de enxofre. 
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QUESTÃO 41

A reforma catalítica, 

a)  é uma fonte importante para obtenção de produtos de elevada 
octanagem.

b) utiliza um catalisador de platina suportada zircônia.

c) é catalisada por um ácido forte como o H2SO4 ou HF.

d) utiliza o gasóleo como principal matéria prima.

e) é um processo altamente exotérmico.
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QUESTÃO 42

No refino do petróleo, o principal processo utilizado para a pro-
dução de aromáticos como os BTX é 

a) craqueamento catalítico.

b) alquilação catalítica.

c) reforma catalítica.

d) hidrocraqueamento.

e) isomerização.
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QUESTÃO 43

Nas unidades de processamento do gás natural, a formação de hi-
dratos, nos dutos e equipamentos, representa grande prejuízo para 
a planta. Dessa forma, podem-se definir os hidratos como sendo 
________ sólida, semelhante ________ com composição _______ en-
tre moléculas de hidrocarbonetos de _______ peso molar e ________.   

Os termos que completam as lacunas são, respectivamente,

a) solução, ao gás, mal definida, alto, água.

b) solução, ao gelo, bem definida, baixo, óleo.

c) solução, ao gelo, mal definida, baixo, água.

d) suspensão, ao gelo, bem definida, alto, propano.

e) suspensão, ao gelo, bem definida, alto, gás natural.
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QUESTÃO 44

O componente mais utilizado para remoção de impurezas, como 
H2S e CO2, dos derivados do petróleo, é: 

a) Monoetanoamina.

b) Metanamina.

c) Trimetilamina.

d) Propilamina.

e) Butanolamina.
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QUESTÃO 45

O medidor de fluxo industrial, utilizado para medir as vazões de 
líquidos e gases, constituído de um tubo cônico vertical, conten-
do um flutuador suspenso, indicando a vazão, é: 

a) Tubo de Venturi.

b) Medidor Coriolis.

c) Placa de Orifício.

d) Tubo de Pitot.

e) Rotâmetro.
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QUESTÃO 46

O dispositivo indicado para medição de nível é/são: 

a) Medidor de Empuxo. 

b) Placas de orifício. 

c) Tubo de Venturi.

d) Tubo Bourdon.

e) Manômetro.
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QUESTÃO 47

Sistema de controle, destinado à supervisão de processos com 
poucas variáveis contínuas e discretas, dispersos em uma grande 
área geográfica:

a) SCADA.

b) SDCD.

c) LCP.

d) SCD.

e) DSC.
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QUESTÃO 48

Em relação aos métodos de elevação de fluidos do poço de petró-
leo à superfície, julgue os itens seguintes:

I.  O bombeio mecânico com hastes é um método de elevação 
artificial, indicado para médias vazões e poços rasos. 

II.  O bombeio por cavidades progressivas possui uma bomba cen-
trífuga que trabalha imersa no poço.

III.  O bombeio centrífugo submerso é um método de elevação 
artificial, indicado para poços de altas vazões e com alto teor 
de água. 

IV.  O bombeio centrífugo submerso possui como equipamento 
de subsuperfície: bomba, quadro de comando, transformador 
e cabeça de produção.

V.  O Gás-lift utiliza a energia de um gás para gaseificar a coluna 
de fluido ou simplesmente deslocá-la até a superfície. 

Estão corretas apenas as afirmativas:  

a) I e IV.

b) I e II.

c) I, III e V.

d) III, IV e V.

e) II, III e V.
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QUESTÃO 49

Em relação ao método de elevação por gás-lift, é correto afirmar: 

a)  O gás-lift intermitente é utilizado em poços que possuem pres-
são baixa e vazão baixa.

b)  O gás-lift intermitente é utilizado em poços que possuem pres-
são elevada e vazão elevada.

c)  O gás é utilizado para gaseificar o óleo contido na coluna de 
fluido e transportá-lo até a superfície.

d)  A escolha entre os sistemas: gás-lift contínuo e gás lift intermi-
tente depende apenas do tipo de completação do poço.

e)  As válvulas do tipo insertável, utilizadas no sistema de gás-lift, 
só podem ser retiradas do poço juntamente com a coluna de 
produção. 
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QUESTÃO 50

A província do Pré-Sal no Brasil está localizada nas seguintes Bacias: 

a) Bacia de Santos, Bacia de Campos e Bacia do Espírito Santo.

b) Bacia de Potiguar, Bacia de Campos e Bacia do Espírito Santo.

c) Bacia de Santos, Bacia do Recôncavo e Bacia do Espírito Santo.

d) Bacia do Recôncavo, Bacia do Solimões e Bacia do Espírito Santo.

e) Bacia de Santos, Bacia de Campos e Bacia de Sergipe/Alagoas.
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QUESTÃO 51

Observe a Figura 3: 

FIGURA 3. THOMAS, 2004. (Adaptada)

Enumere as plataformas a partir da identificação da figura acima:

(   ) Plataforma fixa 

(   ) Plataforma auto-elevável

(   ) Plataforma FPSO 

(   ) Plataforma semi-submersíveis 



Concurso IF BAIANO  | 2017 |ENGENHARIA QUÍMICA - DOCENTE 57

A sequência correta é:

a) 1, 2, 4, 3.

b) 1, 2, 3, 4.

c) 2, 1, 4, 3.

d) 2, 4, 1, 3.

e) 4, 2, 3, 1.

QUESTÃO 52

A operação inserida na produção de poços de petróleo é 

a) Perfilagem.

b) Conhoneio. 

c) Testes de pressão.

d) Testemunhagem. 

e) Testes sísmicos. 
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QUESTÃO 53

Associe os tipos de reserva à respectiva definição: 

I. Reserva provada 
II. Reserva provável 
III. Reserva possível 

(   )  Reservatórios em produção com existência de hidrocarbone-
tos comprovada por testes de formação.

(   )  Reservas decorrentes de métodos melhorados de recuperação.

(   )  Reservas em formação que devem ser produtoras com base 
nas características dos perfis, sem dados de testemunho.

(   )  Reservas em formação que devem ser produtoras com base 
nas características dos perfis, com dados de testemunho.

(   )  Recursos descobertos cujas estimativas de projeto indiquem 
alto risco econômico, devido, principalmente, à insuficiência 
de mercado.

A sequência correta é:

a) I, I, II, III, III.

b) I, III, II, I, II.

c) II, III, II, II, III.

d) III, II, I, I, II.

e) II, I, II, III, I.
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QUESTÃO 54

O sistema de subsuperfície de uma sonda de perfuração conven-
cional é composto por elementos como tubos pesados, tubos de 
perfuração, comandos e broca de perfuração. 

A sequência dos elementos citados, a partir do fundo do poço até 
a superfície, é

a) broca, tubos pesados, comandos, tubos de perfuração.

b) broca, tubos de perfuração, comandos, tubos pesados.

c) broca, comandos, tubos pesados, tubos de perfuração.

d) broca, tubos de perfuração, tubos pesados, comandos.

e) broca, comandos, tubos de perfuração, tubos pesados.



Concurso IF BAIANO  | 2017 |  ENGENHARIA QUÍMICA - DOCENTE60

QUESTÃO 55

Observe a Figura 4:

 

FIGURA 4. Ciclo de vida do campo e fluxo de caixa acumulado típico. JANN, F. et al., 2012.
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Em relação ao Ciclo de vida do campo e fluxo de caixa acumulado 
típico, é INCORRETO afirmar:

a)  Dentre as etapas envolvidas no plano de desenvolvimento do 
campo, estão o projeto para as instalações de subsuperfície e 
superfície, bem como o projeto operacional e de manutenção.

b)  A etapa de avaliação é uma atividade de risco uma vez que a 
quantidade de dados obtidos nesta etapa não fornece informa-
ções precisas sobre o tamanho, a forma e a produtividade do 
campo. 

c)  A etapa de produção caracteriza-se pelo escoamento dos hidro-
carbonetos pela cabeça de poço e a renda gerada deverá ser 
para recuperar o investimento e o desenvolvimento de novos 
projetos.

d)  Os custos para a desativação de campos tanto de onshore quan-
to de offshore ocorrem de maneira similar, sem diferenças eco-
nômicas, uma vez que infraestruturas dos campos devem ser 
removidas imediatamente.

e)  A exploração de petróleo é uma atividade de alto risco, pois 
mesmo que a presença de hidrocarbonetos seja promissora, as 
condições políticas e sociais do país também deverão ser favorá-
veis ao empreendimento.
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QUESTÃO 56

Enumere a sequência correta dos sistemas de sonda a seus res-
pectivos equipamentos. 

SISTEMAS DE SONDA EQUIPAMENTO

1. Monitoração A) Motores diesel, diesel/elétrico.

2. Movimentação de cargas B)  Bombas, centrífuga, hidrociclones. 

3. Rotação C)  Kelly, top drive, motor de fundo. 

4. Circulação D)  Cabeça de poço, BOP, preventor anular.

5. Sustentação de cargas E)  Torre ou mastro, subestrutura, estaleiro. 

6. Segurança
F)  Tacógrafo, manômetros, indicador de 

torque.

7.  Geração e transmissão 
de energia 

G)  Catarina, bloco de coroamento, ca-
bos de perfuração.

A sequência correta é

a) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E, 6-F, 7-G.

b) 1-A, 2-G, 3-B, 4-D, 5-E, 6-F, 7-A.

c) 1-F, 2-G, 3-C, 4-B, 5-E, 6-D, 7-A.

d) 1-F, 2-E, 3-B, 4-D, 5-C, 6-F, 7-A.

e) 1-B, 2-G, 3-C, 4-D, 5-E, 6-F, 7-B.
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QUESTÃO 57

Fluidos de perfuração podem ser definidos como misturas de só-
lidos, líquidos e gases, e sua principal função é controlar a pres-
são hidrostática do poço durante a perfuração. Em relação ao 
fluido de perfuração, é INCORRETO afirmar:

a)  O fluido de perfuração entra pelo interior da coluna e retorna 
pelo espaço anular, carreando os cascalhos gerados pela broca 
durante a perfuração.

b)  Dentre as propriedades do fluido de perfuração, têm-se os pa-
râmetros géis responsáveis por manter os cascalhos em sus-
pensão durante paradas na perfuração. 

c)  Dentre as propriedades do fluido de perfuração, tem-se a de 
manter o poço aberto estável, de forma a dar prosseguimento 
às operações de perfuração de forma segura.

d)  O fluido de perfuração deverá transmitir potência hidráulica 
e produzir um atrito entre a coluna e as paredes do poço de 
forma a melhorar a rotação e a perfuração do poço.

e)  O fluido de perfuração deverá possuir propriedades de lubri-
ficar e de resfriar a broca e a coluna de perfuração durante as 
operações de forma a não causar danos a estes equipamentos.
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QUESTÃO 58

Na figura 5, estão indicados os tipos de revestimento para um 
poço de petróleo.  

 

 

FIGURA 5. THOMAS, 2004. (Adaptada)
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Faça a associação entre o componente indicado ao tipo de reves-
timento.

(  ) Condutor

(  ) Revestimento de superfície

(  ) Revestimento de produção

(  ) Coluna de produção

(  ) Liner de produção

A sequência correta é

a) 1, 2, 3, 4 e 5.

b) 2, 1, 4, 5 e 3.

c) 2, 3, 4, 5 e 1.

d) 1, 2, 4, 5 e 3. 

e) 1, 2, 5, 3 e 4.  
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QUESTÃO 59

Sobre as brocas de perfuração, é correto afirmar: 

a)  As brocas do tipo diamantes naturais perfuram por cisalhamento.

b) As brocas de perfuração tricônicas não possuem partes móveis. 

c)  As brocas de perfuração do tipo rabo de peixe perfuram por 
esmerilhamento.

d)  As brocas de perfuração tricônicas são classificadas em dentes 
de aço e de insertos.

e)  As brocas do tipo PDC são usadas para perfurar formações 
duras e com alta taxa de penetração.

QUESTÃO 60

Em relação à completação de poços, é INCORRETO afirmar sobre 
o equipamento conhecido como packer: 

a) Pode ser dos tipos recuperável e permanente.

b)  Veda o espaço anular entre o revestimento e a coluna de produção.

c) O packer de assentamento hidráulico não pode ser reutilizado. 

d) O packer hidrotástico é assentado por pressurização da coluna.

e)  O assentamento de um packer mecânico é através de rotação 
da coluna.
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