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• Cada um dos itens das provas objetivas está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a 
que cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso 
julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a 
marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a 
Folha de Respostas, único documento válido para a correção das suas respostas. 

• Nos itens que avaliarem conhecimentos de informática e(ou) tecnologia da informação, a menos que seja explicitamente 
informado o contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração-padrão e que não há restrições de 
proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios, recursos e equipamentos mencionados. 

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão 
ser utilizados para rascunho. 

 

PROVAS OBJETIVAS 
 

-- CONHECIMENTOS BÁSICOS -- 

  É notável que todo o percurso filosófico desenvolvido por 

Karl Popper trouxe grandes contribuições para a epistemologia 

da primeira metade do século XX, bem como críticas ao 

positivismo lógico, pensamento que era considerado na época 

como imperioso. Nas páginas das obras do filósofo austríaco, 

constata-se não só seu incômodo perante os problemas da 

indução e do verificacionismo, mas também a preocupação 

epistemológica, ética, social e política, isto é, formas de verificar 

e observar — empirismo — os objetos na natureza de modo 

racional. Essas questões pressupõem não somente seu modo de 

compreender e tentar solucionar problemas filosóficos, mas 

também o que foi enfatizado diversas vezes em seus escritos, que 

é esta a proposta da busca de um mundo melhor: a defesa de uma 

sociedade aberta, crítica e libertária. De início, vale considerar a 

análise da tolerância como fundamento do método falseacionista, 

do racionalismo crítico e da prática política no pensamento de 

Karl Popper. 

Nancy Nunes de Souza e Bortolo Valle. Karl Popper:  

conhecimento e tolerância. Curitiba: CRV, 2017 (com adaptações). 

No que se refere às ideias e a aspectos linguísticos do texto 

anterior, julgue os itens a seguir. 

1 Infere-se do texto que Karl Popper não era adepto dos 

métodos da indução e do verificacionismo e até os criticava. 

2 O texto é predominantemente argumentativo, pois se dedica 

a defender a perspectiva filosófica de Karl Popper. 

3 No contexto em que aparece, o termo “falseacionista” 

(último período) pode significar a propriedade de uma ideia, 

hipótese ou teoria se mostrar falsa. 

4 A forma pronominal “esta”, em “é esta a proposta da busca 

de um mundo melhor” (terceiro período), retoma o que se 

afirma no segundo período do texto. 

5 No trecho “pensamento que era considerado na época como 

imperioso” (primeiro período), a exclusão do segmento “que 

era” manteria a correção gramatical e os sentidos do texto. 

6 No segundo período, a posição do pronome “se”, em 

“constata-se não só seu incômodo”, é motivada pela presença 

da palavra “não”. 

7 No primeiro período, faz-se um elogio à obra de Karl Popper 

pelo emprego do adjetivo “notável”, o qual estabelece 

concordância com o termo “todo o percurso filosófico 

desenvolvido por Karl Popper”, qualificando-o. 

  Aprimorar a saúde mental e física, prevenir doenças, 
ajudar a suportar o estresse, lidar com sentimentos de impotência 
e racionalizar fracassos de modo mais positivo e produtivo: são 
essas as promessas de um amplo leque de técnicas que, baseadas 
na ciência, podem adequar-se a necessidades ou circunstâncias de 
qualquer um. Algumas visam alterar estilos cognitivos e 
emocionais — ou seja, como racionalizar as causas de sucessos e 
fracassos —, outras se concentram em repetir chavões de 
autoafirmação. Há ainda técnicas voltadas para treinar a 
esperança — pensamento orientado por objetivos em que as 
pessoas percebem que podem produzir itinerários para metas 
desejadas e a motivação necessária para segui-los —, praticar a 
gratidão e o perdão ou cultivar o otimismo — uma diferença 
individual variável que reflete em que medida as pessoas mantêm 
expectativas favoráveis sobre o futuro. Em síntese, todos esses 
métodos compartilham alguns atributos. De um lado, são feitos 
sob medida para um consumo rápido; de outro lado, dizem 
proporcionar retornos rápidos e mensuráveis em troca de pouco 
investimento e esforço. 

 Edgar Cabanas. Happycracia: fabricando cidadãos felizes.  

Trad. Humberto do Amaral. São Paulo: Ubu Editora, 2022 (com adaptações). 

Considerando as ideias e as propriedades linguísticas do texto 
precedente, julgue os itens que se seguem. 

8 Em “Algumas visam alterar estilos cognitivos e emocionais” 
(segundo período), a ausência da preposição a para 
introduzir o complemento da forma verbal “visam” 
justifica-se pelo fato de que, nesse trecho, o verbo visar está 
empregado com a acepção de validar. 

9 O verbo “Aprimorar” (primeiro período) poderia ser 
substituído por Aperfeiçoar, sem alteração da correção 
gramatical e dos sentidos do texto. 

10 Estariam mantidas a correção gramatical e a coerência das 
ideias do texto caso fossem suprimidos do primeiro período, 
concomitantemente, os dois-pontos, empregados após 
“produtivo”, e o vocábulo “essas”. 

11 Estariam preservados a correção e os sentidos do texto se o 
segundo período fosse reescrito da seguinte forma: Algumas 
visam alterar estilos cognitivos e emocionais, ou seja, como 
racionalizar as causas de sucessos e fracassos; outras se 
concentram em repetir chavões de autoafirmação. 

12 A principal ideia do texto é a de que a felicidade é inata ao 
ser humano. 

13 De acordo com o texto, as técnicas mencionadas têm 
fundamento científico. 

14 Estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do 
texto caso a forma verbal “Há” (terceiro período) fosse 
substituída por Existe. 

15 O texto é exclusivamente descritivo. 
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Com base nas Normas para Padronização de Documentos da 
Universidade de Brasília, julgue os seguintes itens. 

16 Embora os pronomes de tratamento se refiram à segunda 
pessoa gramatical, a concordância verbal com eles deve ser 
estabelecida com o uso da flexão verbal de terceira pessoa, 
como no seguinte exemplo, em que a forma pronominal 
alude ao destinatário da comunicação: Vossa Senhoria 

encaminhou o documento. 
17 O fecho Atenciosamente deve ser empregado somente nas 

comunicações oficiais cujo destinatário ocupe cargo da 
mesma hierarquia do remetente. 

18 Em atenção à impessoalidade necessária à correspondência 
oficial, as referidas normas não admitem o uso de verbos 
conjugados na primeira pessoa gramatical em documentos 
oficiais da Universidade de Brasília. 

De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal, julgue os itens que se 
seguem. 

19 A Comissão de Ética pode aplicar ao servidor público a pena 
de advertência ou a de censura, conforme a gravidade do ato 
faltoso cometido. 

20 A verdade não pode ser omitida ou falseada pelo servidor 
público, ainda que seja contrária aos interesses da própria 
pessoa interessada ou da administração pública, tendo em 
vista que toda pessoa tem direito à verdade. 

De acordo com o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade 
de Brasília, julgue os itens a seguir. 

21 A Prefeitura e a Procuradoria Jurídica da Universidade de 
Brasília compõem a Reitoria da Universidade de Brasília. 

22 No âmbito da Administração Superior da Universidade de 
Brasília, a Reitoria é o órgão executivo e o Conselho 
Comunitário é o órgão deliberativo e normativo. 

De acordo com a Instrução Normativa n.º 65/2020, do Ministério 
da Economia, que implementou o Programa de Gestão, julgue os 
itens subsequentes. 

23 No âmbito do Programa de Gestão, será concedida ajuda de 
custo ao participante mesmo quando não houver mudança de 
domicílio em caráter permanente, tendo em vista o objetivo 
do programa de atrair e manter novos talentos. 

24 Um dos objetivos do Programa de Gestão é contribuir com a 
redução de custos no poder público. 

Com base na Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre a prática de 
atos de improbidade administrativa, e na Lei n.º 9.784/1999, que 
trata do processo administrativo, julgue os próximos itens. 

25 Configura ato de improbidade administrativa a ação 
decorrente de divergência interpretativa da lei, baseada em 
jurisprudência, quando esta não for pacificada. 

26 As disposições da lei que trata da prática de atos de 
improbidade administrativa atingem as pessoas que, mesmo 
não sendo agentes públicos, induzem ou concorrem 
dolosamente para a prática do ato de improbidade. 

27 No âmbito do processo administrativo, a motivação deve ser 
explícita, clara e congruente, podendo consistir em 
declaração de concordância com fundamentos de decisões 
anteriores, as quais serão parte integrante do ato. 

28 Por ser uma questão de interesse público, o herdeiro daquele 
que causar dano ao erário está sujeito a reparar os prejuízos 
em sua integralidade, inexistindo limitação de 
responsabilização com base no valor da herança. 

No que se refere à Constituição Federal (CF), julgue os itens a 
seguir. 

29 Por ser norma jurídica, a CF é dotada de força normativa 
para vincular e impor os seus comandos, a exemplo de seu 
preâmbulo, que possui força normativa de reprodução 
obrigatória nas constituições dos estados-membros da 
Federação. 

30 Quanto à finalidade, a CF é classificada como dirigente, 
possui texto extenso, aborda programas, metas, planos e 
diretrizes para a atuação dos órgãos estatais; quanto ao 
sistema, ela é classificada como principiológica, pois tem 
como base fundamental os princípios constitucionais, os 
quais são o seu elemento basilar. Nesse sentido, na CF 
podem existir regras, metas, diretrizes, mas os princípios 
devem direcionar a interpretação da norma, sempre que esta 
for ambígua. 

31 Direitos fundamentais como a proteção à maternidade e à 
infância são direitos sociais tratados como matérias 
irrevogáveis na CF, conhecidas como cláusulas pétreas, não 
podendo ser alvo de diminuição ou revogação por emenda 
constitucional. 

Com base na CF e na jurisprudência dos tribunais superiores, 
julgue os próximos itens, constituídos de uma situação hipotética 
acerca dos servidores públicos, seguida de uma assertiva a ser 
julgada. 

32  Servidores públicos efetivos em estágio probatório aderiram 
à greve da categoria, tendo o movimento grevista 
ultrapassado 30 dias. A greve foi considerada legal, mas não 
havia regulamentação do direito de greve. Nessa situação, a 
administração pública tem discricionariedade para criar 
regras para os servidores em estágio probatório e transformar 
os dias de paralisação por movimento grevista em faltas 
injustificadas. 

33 Maria e Madalena são professoras da rede pública de ensino 
fundamental e trabalharam durante mais de 20 anos em sala 
de aula. Atualmente, há mais de cinco anos, Madalena está 
exercendo atividades de direção de unidade escolar e Maria, 
de coordenação e assessoramento pedagógico, ambas no 
mesmo estabelecimento de ensino fundamental. Nessa 
situação, os anos em que as professoras estão exercendo 
atividades fora de sala de aula não serão computados para 
fins de aposentadoria especial, haja vista serem atividades 
administrativas que não atendem ao requisito etário 
reduzido. 

34  João é servidor público efetivo e acumula cargo em 
comissão de assessor técnico, sendo ambos os cargos do 
quadro do órgão público em que trabalha. Nessa situação, ao 
completar 70 anos de idade, João será exonerado de ambos 
os cargos, em virtude de ter atingido a idade de 
aposentadoria compulsória. 

A respeito do navegador Firefox, julgue os itens a seguir. 

35 Caso mais de uma aba esteja aberta no navegador Firefox, é 
possível encerrar uma delas por meio de clique do mouse ou 
por meio de atalho com o teclado. 

36 O Firefox permite que sejam adicionadas extensões de 
suporte a idiomas que ajudem na tradução de páginas da 
Web. 

37 Ao se acessar um site a partir do Firefox, é possível criar um 
atalho, na área de trabalho, para uma página visitada 
anteriormente. 
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cd /tmp; 

touch file1.txt; 

echo ‘primeira linha’ >> file1.txt; 

echo “segunda linha” > file file1.txt; 

 

mv file1.txt /opt/file2.txt 

Considerando que os comandos precedentes sejam executados, 
em sequência, no sistema operacional Linux, julgue os itens 
seguintes. 

38 O comando cd /tmp efetua uma mudança para o diretório 

/tmp. 

39 O uso do touch associado ao arquivo file1.txt atualizará 

os mecanismos de buscas de arquivos do sistema 
operacional. 

40 Depois de executado o comando echo ‘primeira 

linha’ >> file1.txt, não será possível adicionar o 

conteúdo (primeira linha) ao arquivo file1.txt. 

41 O comando mv file1.txt /opt/file2.txt não é capaz 

de mover e renomear o arquivo file1.txt ao mesmo 

tempo. 

42 O comando echo “segunda linha” > file 

file1.txt adiciona conteúdo na última linha do arquivo 

file1.txt, mantendo-se o conteúdo existente no arquivo. 

Julgue os itens subsequentes, levando em consideração temas 
diversos da atualidade. 

43 Apesar de ser motivado o aumento no preço da gasolina 
atualmente no Brasil, falta justificativa para o concomitante 
aumento no preço do etanol. 

44 No Brasil, o sucesso da aplicação da terceira dose da vacina 
contra a covid-19 foi um dos fatores que impulsionaram a 
campanha de aplicação de uma quarta dose do imunizante, já 
disponível para imunossuprimidos e idosos. 

45 A alta no preço da cenoura em março de 2022, no Brasil, foi 
consequência das fortes chuvas que atingiram regiões 
produtoras em janeiro e fevereiro, o que consequentemente 
impactou a produção desse alimento. 

46 Em 2022, comemora-se o centenário da Semana de Arte 
Moderna, evento de relevante impacto na cultura e na 
produção cultural do Brasil. 

47 No Brasil, os investimentos governamentais em educação 
para o triênio 2020-2022 representam o mais alto valor nessa 
área desde 2000, como parte de uma estratégia para diminuir 
os impactos da pandemia de covid-19 na educação. 

48 O aquecimento simultâneo observado no Ártico e na 
Antártida indica um equilíbrio no sistema climático do 
planeta, a despeito do aquecimento global. 

49 O atual conflito entre Rússia e Ucrânia foi desencadeado por 
um conjunto de fatores, entre os quais a possibilidade de 
entrada da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN). 

50 Os Estados Unidos da América fecharam o primeiro 
trimestre de 2022 com a menor taxa de desemprego em toda 
a pandemia de covid-19. 

Espaço livre 
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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 

No que diz respeito a energia e ao primeiro princípio da 

termodinâmica, julgue os itens a seguir. 

51 Considere que 2.256,9 kJ de calor tenham sido adicionados a 

1 kg de água líquida, vaporizando-a completamente à 

temperatura constante de 100 ℃ e à pressão constante de 

101,33 kPa. Admitindo-se que os volumes específicos da 

água líquida e do vapor de água sejam, respectivamente, 

0,00104 m3/kg e 1,673 m3/kg, é correto afirmar que, nas 

condições apresentadas, as variações de entalpia e de energia 

valem, respectivamente, menos de 2.090 kJ e mais de 

2.250 kJ. 

52 Considerando-se a aceleração da gravidade como igual a 

9,8 m/s2, é correto afirmar que a energia potencial de 1 kg de 

água, no topo de uma queda de água de 100 m em relação à 

sua base, vale 980 J. 

53 Um processo será reversível quando seu sentido puder ser 

revertido em qualquer ponto do processo por uma variação 

infinitesimal das condições externas. 

Com relação à espontaneidade e ao segundo princípio da 

termodinâmica, julgue os itens que se seguem. 

54 Uma reação química com variação de entropia negativa e 

variação de entalpia positiva é espontânea. 

55 Em sistemas reais, o balanço de entropia é um fator 

importante no cálculo dos trabalhos real e ideal. 

56 Reações químicas espontâneas têm maior probabilidade de 

ocorrência em sistemas isentrópicos. 

No que se refere à entropia e ao terceiro princípio da 

termodinâmica, julgue os itens seguintes. 

57 Considere que um molde de aço de 40 g, com capacidade 

calorífica à pressão constante cp = 0,5 kJ · kg−1 · K−1, 

inicialmente a 450 ℃, tenha sido resfriado em um óleo com 

capacidade calorífica à pressão constante 

cp = 2,5 kJ · kg−1 · K−1, inicialmente a 25 ℃. Nessa situação, 

a variação de entropia será superior a +16 kJ/K, 

considerando-se a ausência de perdas térmicas.
 

58 Para um sistema irreversível, a entropia pode ser escrita, 

matematicamente, como a quantidade de calor dividida pela 

temperatura. 

59 Considere um gás ideal com capacidade calorífica constante 

de ÿ passando por um processo reversível adiabático. Nesse 

caso, a razão entre as temperaturas inicial e final, T1 e T2, e 

as pressões inicial e final, P1 e P2, desse sistema pode ser 

corretamente escrita pela seguinte fórmula. 

��
�� = ������

������� �
 

 

Acerca de equilíbrio químico, julgue os itens subsequentes. 

60 Considere que, para a reação 

2 NOCl (g) ⇌ 2 NO (g) + Cl2 (g), ocorrendo a 796 ℃, a 

constante de equilíbrio com base nas concentrações valha 

Kc = 3,75 × 10−6 e que a constante universal dos gases 

perfeitos valha 0,082 L · atm · K−1 · mol−1. Nesse caso, a 

constante de equilíbrio com base nas pressões parciais, Kp, é 

inferior a 1 × 10−4. 

61 A equação de Van Del Waals oferece uma descrição 

quantitativa da constante de equilíbrio em dada temperatura. 

62 O princípio de Le Châtelier permite prever como a mudança 

da pressão afetaria o equilíbrio de uma reação química. 

Acerca do equilíbrio em células galvânicas, julgue os próximos 
itens. 

63 O potencial arbitrariamente atribuído ao eletrodo-padrão de 
hidrogênio, na faixa de temperatura de 20 ℃ até 30 ℃, é 
0 V. 

64 A equação de Gibbs, ΔG = ΔGº + RT lnQ, traduz a 
dependência da tensão imposta a células eletroquímicas em 
relação às concentrações das espécies envolvidas. 

65 Considera-se que o potencial produzido por uma célula 
galvânica seja a soma das contribuições do anodo e do 
catodo, ainda que o potencial de junção líquida seja 
considerável. 

Julgue os itens a seguir, referentes à cinética química, às leis de 
velocidade e à equação de Arrhenius. 

66 Um processo elementar é aquele descrito por uma equação 
que especifica as quantidades de partículas do reagente e do 
produto envolvidas em dada etapa reacional. 

67 A energia de ativação para a reação de decomposição do 
dióxido de nitrogênio pode ser determinada a partir de um 
conjunto de experimentos em que se meça a taxa de reação a 
diferentes temperaturas. 

68 Define-se energia de ativação como a barreira energética que 
tem de ser suplantada pelos reagentes para iniciar-se uma 
reação, a qual será mais rápida quanto maior for a energia de 
ativação. 

69 O modelo de Arrhenius considera que a energia de ativação, 
a temperatura e a constante universal dos gases perfeitos são 
os únicos parâmetros que influenciam a constante cinética de 
uma reação. 

Acerca de gases, julgue os itens seguintes, considerando que o 
volume molar valha 22,4 L, que a constante universal dos gases 
perfeitos valha 62,4 L · mmHg · K−1 · mol−1 e que MH = 1 g/mol 
e MO = 16 g/mol. 

70 A relação entre pressão e volume é norteada pela lei de 
Avogadro. 

71 Nas condições normais de temperatura e pressão (CNTP), 
180 g de água no estado de vapor ocupam um volume de 
224 L. 

72 Um gás cuja densidade seja de 1,26 g/L à temperatura de 
50 ℃ e à pressão de 747 mmHg tem massa molar inferior a 
35 g/mol. 

73 A equação de Clapeyron pode ser utilizada para gases reais, 
desde que seja inserido fator de compressibilidade. 

Espaço livre 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 678013_01N448870 CEBRASPE – FUB – Edital: 2022
 

 

     

 

 
Internet: <https://www.shimadzu.com.br> 

  Entre as atividades desenvolvidas nos laboratórios da 
UnB, inclui-se a análise de aminoácidos (AAA). A figura 
precedente mostra um cromatograma de uma AAA obtido nas 
seguintes condições de análise. 

• coluna: Shim-pack XR-ODS de fase reversa (3,0 mm d.i.; 
75 mm) 

• temperatura: 40 °C 
• fase móvel: 10 mmol/L de fosfato de potássio (pH 7,0) e 

acetonitrila, eluição por gradiente 
• fluxo: 1,2 mL/min 
• detecção: 254 nm 

  Os picos do cromatograma correspondem aos seguintes 
analitos, representados pelo código internacional de três letras 
para aminoácidos (com exceção do íon amônio). 

1. Asp 10. amônio 
2. Glu 11. Tyr
3. Ser 12. Val
4. Gly 13. Met 
5. His 14. Cys 
6. Arg 15. Ile
7. Thr 16. Leu 
8. Ala 17. Phe
9. Pro 18. Lys

  Nessa análise, os aminoácidos são convertidos em 
derivados de feniltiocarbamil (PTC, em inglês) por derivatização 
pré-coluna utilizando o reagente isotiocianato de fenila (PITC, 
em inglês). 

Considerando essas informações, julgue os itens a seguir. 

74 Os valores “3,0 mm d.i.” e “75 mm” referem-se, 
respectivamente, ao diâmetro interno e ao tamanho de 
partícula da coluna cromatográfica. 

75 O aminoácido Cys é mais hidrofílico que o aminoácido Pro. 
76 A eluição por gradiente é um recurso utilizado como 

alternativa à eluição isocrática para melhorar a eficiência da 
separação. Nele, dois sistemas de solvente que diferem 
significativamente entre si em polaridade são usados e 
variados em composição durante a separação. 

77 Os dados apresentados permitem concluir que o sistema 
cromatográfico em apreço é equipado com um detector 
espectroscópico de absorção na região do ultravioleta-visível 
(UV-VIS). 

78 Caso o detector desse sistema cromatográfico fosse 
substituído por um espectrômetro de massas, isso diminuiria 
a sensibilidade do método analítico. 

79 A derivatização pré-coluna é uma reação química que ocorre 
entre os analitos e um reagente específico antes de eles 
serem injetados na coluna cromatográfica, visando introduzir 
uma “etiqueta” nos analitos, de forma a torná-los todos 
absorventes de luz no comprimento de onda escolhido para 
análise. 

80 O método analítico apresentado no texto permite realizar 
tanto uma análise qualitativa quanto uma análise 
quantitativa. 

Acerca de métodos eletroquímicos de análise, julgue os itens que 

se seguem. 

81 A fim de diminuir o tempo de análise, que é um fator 

importante na escolha e na concepção dos métodos 

analíticos, a coulometria de potencial controlado é 

normalmente realizada em células eletroquímicas de grande 

volume, usando-se eletrodos de trabalho com áreas de 

superfície pequenas e com altas taxas de agitação. 

82 Em potenciometria, é necessário o uso de três eletrodos: o 

eletrodo de trabalho, o eletrodo de referência e o eletrodo 

auxiliar. 

83 Um dos problemas da utilização do mercúrio como eletrodo 

de trabalho é a existência de picos em curvas de 

corrente-voltagem, denominados máximos polarográficos, 

atribuídos à convecção que ocorre nas adjacências da gota de 

mercúrio crescente. A adição de pequenas quantidades de um 

tensoativo à solução de análise normalmente elimina esses 

máximos. Porém, é preciso ter cuidado, pois o excesso de 

supressor de máximos pode alterar a viscosidade da solução 

e reduzir as correntes de difusão necessárias para o bom 

funcionamento do eletrodo. 

84 A voltametria de redissolução anódica é um método 

adequado para determinação da especiação de metais em 

águas naturais, porém essa técnica não consegue distinguir a 

forma química exata de alguns metais-traço que se 

apresentam como espécies estreitamente relacionadas — por 

exemplo, Pb2+ e PbCl+ fornecem um pico único de 

redissolução. 

Considere que, em uma determinação de alumínio por volumetria 

de complexação com ácido etilenodiaminotetracético (EDTA), 

em uma série de nove replicatas de uma amostra que contém 

10,77% de Al2O3, chegou-se a uma média da porcentagem de 

Al2O3 de 10,79% e um desvio padrão de 0,0415%. Sabendo que 

o parâmetro t de Student para 95% de confiança e oito graus de 

liberdade é dado por t95 = 2,31, julgue os itens seguintes, com 

relação a essa situação hipotética. 

85 Em volumetria de complexação, o indicador forma um 

segundo complexo com o analito, que normalmente é 

colorido. Quando o titulante é adicionado, ele complexa 

primeiro com o metal livre na solução até que este acabe. Ele 

passa então a deslocar o metal complexado com o indicador, 

alterando a cor da solução e indicando o ponto final da 

titulação. 

86 A diferença observada entre o valor tido como verdadeiro e a 

média experimental é significativa e deve ser atribuída a um 

erro constante. 

87 O intervalo de confiança para 95% de certeza da análise 

dessas replicatas é corretamente expresso como 

10,79 (± 0,01) %. 

88 Uma das vantagens de utilizar EDTA como agente 

complexante em volumetria de complexação é que ele é um 

quelante muito seletivo. 
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Skoog, D.A., West, D. M., Holler, F.J., Crouch, S.R. Fundamentos de química analítica. 

9.a Ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, p. 389, 2006. 

  A figura anterior mostra a curva de titulação de uma 
amostra que pode conter NaOH, Na2CO3 e NaHCO3, em 
quaisquer proporções, em que o titulante é HCl 0,100 mol/L. 

indicador intervalo do viragem (pH)
azul de timol 1,2 – 2,8 

alaranjado de metila 3,1 – 4,4 

púrpura de bromocresol 5,2 – 6,8 

fenolftaleína 8,3 – 10,0 

Com relação a essa situação hipotética e considerando os 
intervalos de viragem de alguns indicadores, informados na 
tabela precedente, julgue os itens subsequentes. 

89 A amostra em apreço contém apenas NaOH e Na2CO3. 
90 É adequado utilizar púrpura de bromocresol e azul de timol 

como indicadores, do primeiro e do segundo pontos de 
equivalência, respectivamente. 

91 Ácidos fracos podem ser determinados por titulometria de 
neutralização, mas não os ânions deles derivados. 

92 Se a curva de titulação tivesse apenas um ponto de inflexão 
negativa, então seria correto concluir que a amostra conteria 
apenas NaOH. 

No que se refere aos fundamentos dos métodos espectroscópicos 
de análise, julgue os próximos itens. 

93 Existem duas limitações instrumentais importantes para a 
Lei de Beer-Lambert: essa lei é estritamente válida para 
radiações monocromáticas puras, o que é muito difícil de 
conseguir; e radiações de fundo, originadas por imperfeições 
no seletor de comprimento de onda, podem atingir o 
detector. Essas limitações são as principais causas dos 
desvios da Lei de Beer-Lambert. 

94 Vários tipos de transições entre níveis de energia 
quantizados dão origem aos espectros moleculares de 
UV-VIS, entre as quais se destacam as transições n → π* e 
π → π*, porque envolvem grupos funcionais característicos 
das substâncias e comprimentos de onda que são facilmente 
acessíveis. 

95 As bandas de absorção são normalmente muito mais amplas 
nos espectro de UV-VIS que nos de infravermelho (IV). 

96 Diferentemente do que ocorre na espectroscopia de absorção 
molecular, na espectroscopia de absorção atômica a lâmpada 
precisa ser substituída caso se analisem analitos distintos. 

97 A maioria dos compostos aromáticos não heterocíclicos não 
substituídos apresentam rendimentos quânticos de 
fluorescência elevados o suficiente para uma análise bem 
sucedida por espectroscopia de fluorescência. Moléculas 
com sistemas de vários anéis aromáticos e com estruturas 
planares rígidas costumam apresentar alta fluorescência. 

Espaço livre 
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Acerca de ligações químicas e estruturas moleculares, julgue os 
itens seguintes. 

98 O físico-químico Gilbert Newton Lewis explicou o modelo 
das ligações químicas. 

99 O modelo da repulsão dos pares de elétrons da camada de 
valência aplicado à molécula SF4 leva à conclusão de que 
sua estrutura molecular é piramidal quadrática. 

100 O físico-químico Gilbert Newton Lewis propôs a regra do 
octeto. 

101 A estrutura de Lewis para o íon tetrafluoroborato (BF4

−) é a 
mostrada a seguir. 
 

 
 

A respeito de ácidos e bases, julgue os itens a seguir. 

102 Um ácido de Brønsted é um receptor de próton. 
103 O BF3 é uma base de Lewis porque o elemento boro (B) 

pode receber um par de elétrons. 
104 Por ser um ácido forte, o ácido fluorídrico é muito corrosivo. 
105 Quanto mais forte for a base, mais fraco será o seu ácido 

conjugado. 
106 Quando uma espécie ganha um próton, torna-se a base 

conjugada. 

Julgue os itens seguintes, relativos às propriedades periódicas. 

107 Via de regra, quanto maiores forem os raios atômicos, mais 
elevadas serão as energias de ionização. 

108 Na tabela periódica, os raios atômicos aumentam de cima 
para baixo no sentido vertical das famílias e diminuem da 
esquerda para a direita no sentido horizontal dos períodos. 

109 A energia de ionização é aquela liberada quando um átomo 
isolado no estado fundamental, em fase gasosa, recebe um 
elétron. 

 

 
Figura 1 Figura 2 

 
Sabendo que ZPt = 78, julgue os itens que se seguem, acerca do 
complexo [Pt(NH3)2Cl2], cujas estruturas possíveis são mostradas 
nas figuras 1 e 2. 
110 A figura 2 corresponde ao complexo 

cis-diaminodicloroplatina (II). 
111 A configuração eletrônica do íon metálico do complexo em 

apreço termina em um orbital d8. 
112 O complexo em questão possui geometria quadrado planar 

com número de coordenação 4. 

A respeito da segurança química, julgue os próximos itens. 

113 Perigo indica probabilidade, e risco, possibilidade. 
114 O risco envolve o perigo, a exposição e a vulnerabilidade. 
115 No diagrama de Hommel, a cor vermelha indica risco à 

saúde; a cor amarela, a inflamabilidade; a cor azul, a 
reatividade; e a cor branca, a periculosidade. 

116 O risco químico é evidenciado pela cor vermelha; o risco 
biológico, pela cor marrom; e o risco de acidentes, pela cor 
azul. 

 

 
 
Considerando o composto apresentado, julgue os itens 
subsequentes. 
117 Trata-se de um alcano com fórmula C8H18. 
118 Esse composto contém cinco átomos de carbono primário, 

um átomo de carbono secundário, um átomo de carbono 
terciário e um átomo de carbono quaternário. 

119 Esse composto possui cadeia insaturada, aberta, ramificada e 
homogênea. 

120 A nomenclatura oficial desse composto é 
2,2,4-trimetilpentano. 

Espaço livre 


