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01) Já escutamos algumas vezes a frase “somos o que comemos”. É a partir da nossa alimentação que 
adquirimos os componentes e a energia necessários para a nossa sobrevivência. A respeito deste assunto a 
alternativa correta é:                                                                                                                                     (0,9 pt) 

A) dos nutrientes contidos nos alimentos, como carboidratos, proteínas, lipídios, água e sais minerais, 
apenas as proteínas estão contidas no feijão. 

B) os carboidratos são a principal fonte de energia da nossa alimentação, porém quando ingeridos em 
excesso são diretamente eliminados. 

C) os lipídios fazem parte da composição das células de todas as partes do nosso organismo, podendo ser 
encontrados em azeitonas e salames. 

D) as vitaminas são essenciais para o funcionamento adequado do nosso corpo. Elas são classificadas em 
hidrossolúveis e lipossolúveis, de acordo com a sua absorção pelo nosso organismo. 

 
02) Em nossa volta nos deparamos a todo instante com substâncias químicas isoladas ou misturas. A respeito 
deste tema assinale a alternativa correta.                                                                                                     (0,4 pt) 

A) O aço é uma substância pura. 
B) Uma mistura heterogênea do tipo líquido-líquido pode ser separada por destilação fracionada. 
C) O ponto de ebulição é uma grandeza física, que se mantém constante durante uma mudança de estado 

em misturas azeotrópicas. 
D) O ozônio (O3) é uma substância composta. 

 
03) O álcool etílico é utilizado como combustível nos automóveis. Esta substância é a mais comum dos álcoois e 
pode ser obtida a partir de vegetais. Na seguinte figura, reproduz-se parte do rótulo de um frasco, pode-se 
afirmar que o:                                                                                                                                                (0,4 pt) 

 
A) símbolo à esquerda significa que o produto é venenoso. 
B) símbolo à direita significa que o produto é inflamável. 
C) liquido especificado pode ser aquecido diretamente no bico de bunsen. 
D) símbolo à esquerda informa que o líquido não pode ser ingerido por ser um produto tóxico. 

 
04) O solo é de grande complexidade e deve ser encarado como uma interface entre o ar e a água (entre a 
atmosfera e a hidrosfera), sendo imprescindível à produção de biomassa.  Assinale a afirmativa FALSA. (0,9 pt) 

A) O uso indevido do solo e de técnicas atrasadas na agricultura, os desmatamentos, as queimadas, o lixo, 
os esgotos, a chuva ácida, o efeito estufa e a mineração são agentes causadores do desgaste do nosso 
solo. 

B) Dentre as doenças causadas pelo solo contaminado estão a ancilostomose (amarelão), a teníase e 
verminoses como a ascaridíase (áscaris ou lombrigas) e a dengue. 

C) O lixo também tem o seu papel importante na degradação do solo. Devido a sua grande quantidade e 
composição ele contamina o terreno chegando até a contaminar os lençóis de água subterrâneos. 

D) O desmatamento nas encostas dos morros é a causa de muitos deslizamentos de terra nos períodos de 
chuvas mais intensas. 

 

05) Quando se fala que vai ocorrer falta de água potável não quer dizer que sua quantidade vai diminuir, pois é a 
mesma desde a formação do planeta Terra. Isto significa que a quota de água por habitante irá diminuir, devido 
ao aumento crescente da população. Na superfície da Terra, 70% é ocupada por água, porém a maior parte de 
água doce (69,6%) está nos,                                                                                                                         (0,4 pt) 

A) lençóis subterrâneos.          B) glaciares e nos gelos.          C) rios e lagos.          D) açudes. 
 



06) A grande preocupação com o ambiente é o aquecimento global, que em um futuro bem próximo ameaçará 
toda população mundial devido as drásticas mudanças climáticas. O principal responsável é um gás, que possui:                                                   
(0,7 pt) 
A) odor característico.     B) elevado ponto de ebulição.    C) característica sápida.     D) impenetrabilidade. 
 
07) Em um laboratório de química, um analista precisa realizar os procedimentos listados abaixo:            (0,9 pt) 
   I) Medir, com exatidão, um volume de 20,00 mL de ácido clorídrico. 
  II) Pesar exatamente 2,0648g de carbonato de sódio. 
 III) Medir, aproximadamente, 50 mL de hidróxido de amônio. 
 
O laboratório dispõe dos seguintes itens: 
 
  a) Béquer                              c) Balança analítica        e) Sistema de exaustão 
  b) Pipeta volumétrica            d) Proveta                        f) Erlenmeyer 
 
Para realizar o experimento corretamente, o analista terá que usar equipamentos e vidrarias adequados, 
obedecendo às normas de segurança. Assinale a opção em que se encontra a combinação correta.  

A) I - be; II - dc; III - ae.        B) I - de; II - fc; III - be.        C) I - be; II - ac; III - de.        D) I - be; II - dc; III - de. 
 
08) A Química ocupa-se de estudar, dentre outras coisas, o estado da matéria e suas transformações. 
Considerando as propriedades gerais da matéria, assinale a alternativa correta:                                         (0,4 pt) 

A) dissolução de sal é uma exceção à propriedade de impenetrabilidade da matéria. 
B) elasticidade é uma propriedade exclusiva do látex. 
C) a matéria pode ser dividida inúmeras vezes sem alterar suas características. 
D) a propriedade geral relacionada ao movimento e ao repouso é a elasticidade. 

 
09) O estudo da química nos permite compreender o complexo mundo social em que vivemos e o seu 
desenvolvimento conduz a busca para solucionar problemas ambientais, industriais, agrícolas e os relativos à 
saúde. Baseado nestas afirmações assinale a alternativa INCORRETA.                                                     (0,7 pt)  

A) O desenvolvimento da química permite a busca para a solução de problemas relacionados com o meio 
ambiente, à saúde e a agricultura. 

B) A química de produtos naturais é o ramo da química que isola e determina a estrutura de substâncias de 
origem natural e artificial. 

C) O vazamento de gases, a contaminação de rios e lagos e a ingestão de alimentos contaminados são 
devido a falta de controle do progresso industrial. 

D) Os materiais plásticos que são produzidos nas indústrias podem substituir peças metálicas. 
 
10) Dentro de um laboratório de química existem diversos tipos de materiais. Alguns são atóxicos e não 
inflamáveis, como os sais cloreto de sódio e carbonato de sódio (sólidos brancos e cristalinos) e outros 
altamente tóxicos e inflamáveis, como metanol e tolueno. Com relação às propriedades especificas da matéria, 
marque V para a afirmativa verdadeira e F para a afirmativa falsa e assinale a alternativa correta, de cima para 
baixo.                                                                                                                                                              (0,7 pt) 
(  ) A audição é o sentido mais usado para se perceber as propriedades organolépticas da matéria. 
(  ) A inflamabilidade e a cor dos materiais são classificadas como propriedades física e química da matéria,  
     respectivamente. 
(  ) No enunciado desta questão foram citadas pelo menos três propriedades organolépticas. 
(  ) A acidez dos materiais é considerada uma propriedade específica da matéria. 
 

A) F, F, F, V .          B) F, V, V, F.          C) F, V, F, V.          D) V, F, F, V. 
 
11) Com relação às características e conceitos da matéria, marque V para a afirmativa verdadeira e F para a 
falsa e assinale a alternativa correta, de cima para baixo.                                                                             (0,4 pt) 
(  ) O conjunto: lápis, madeira e celulose é um exemplo de corpo, objeto e substância, respectivamente. 
(  ) O corpo é constituído de matéria artificial ou natural. 
(  ) A matéria pode ocorrer em uma quantidade limitada denominada objeto. 
(  ) Se o corpo é um metal a faca é um objeto. 

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



12) Os equipamentos de segurança estão ao alcance de quem trabalha em laboratório, e todos devem certificar-
se de que sabem usá-los. Considerando os itens a seguir,                                                                           (0,7 pt) 
 
          I) extintores de incêndios                     V) óculos ou lentes de contato 
         II) sandálias de PVC                            VI) máscara contra gases. 
        III) lavador de olhos                             VII) luvas de tecido 
        IV) aventais                                         VIII) chuveiro    
 
são equipamentos de segurança: 
      A) I, II, IV, V, VI.          B) I, III, IV, VI, VIII.          C) I, III, V, VII, VIII.          D) I, II, III, IV, VII. 
 
13) Levando-se em consideração que os fenômenos físicos não envolvem mudanças na constituição das 
substâncias e que os fenômenos químicos envolvem transformações, marque FF para indicar um fenômeno 
físico e FQ para um fenômeno químico e em seguida assinale a alternativa correta de cima para baixo.                
.                                                                                                                                                                       (0,7 pt) 
(  ) Prensagem de uma lata de alumínio. 
(  ) A expansão de um gás. 
(  ) Digestão dos alimentos. 
(  ) Uma barra de ferro depois de passar alguns dias ao ar livre. 
 
 A) FQ, FF, FF, FQ.          B) FF, FQ, FF, FQ.          C) FF, FF, FQ, FQ.          D) FQ, FQ, FQ, FF 
 
14) As vidrarias abaixo relacionadas são bastante utilizadas em procedimentos de laboratório.                 (0,9 pt) 
 
 I) Béquer               III) Pipeta volumétrica                   V) Erlenmeyer         
II) Bureta               IV) Balão volumétrico                    VI) Proveta              
                                                                                                                     
Algumas delas são obrigatoriamente usadas quando da realização de análises precisas. 
Assinale a alternativa que contém apenas vidrarias de precisão. 

A) II, IV, V.          B) I,  II, III.          C) I, IV, V.          D) II, III, IV. 
           
15) O biodiesel é considerado um “combustível verde” e pode ser obtido da mamona, do girassol e da soja, 
sendo importante para o meio ambiente e tem vantagens sociais, como a permanência do agricultor em sua 
terra. Baseado nestas afirmações assinale a alternativa ERRADA.                                                             (0,9 pt) 
 

A) O nome biodiesel é uma mistura diesel + biodiesel, disponível em alguns postos de combustíveis. 
B) O consumo do biodiesel em lugar do óleo diesel baseado no petróleo pode claramente diminuir a 

dependência ao petróleo, contribuir para a redução da poluição atmosférica, já que contém menores 
teores de enxofre e outros poluentes. 

C) Existem postos de combustíveis que já substituem o diesel pelo biodiesel e Empresas de Ônibus que 
utilizam este combustível alternativo. 

D) Foi testado e aprovado recentemente pela Petrobras um novo processo para a produção de óleo diesel a 
partir do processamento de óleo vegetal em suas refinarias, chamado de H-Bio. Ele será desenvolvido 
como opção ao suprimento de diesel já a partir dos próximos dois anos. 

                                                           
 
Dados que podem ser necessários nesta prova: 

 
Elemento Símbolo 

Alumínio Al 
Carbono C 
Cloro Cl 
Enxofre S 
Ferro Fe 
Hidrogênio H 
Nitrogênio N 
Oxigênio O 
Sódio Na 

 
 
 


