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CONHECIMENTOS GERAIS 

LEGISLAÇÃO  

 

QUESTÃO 1 

Segundo o texto da Constituição Federal de 1988, o dever do Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de 

(A) oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 

(B) progressiva universalização do ensino fundamental obrigatório e gratuito. 

(C) educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até quatro anos de idade. 

(D) educação básica gratuita, nas redes pública e privada, dos quatro aos dezessete anos de 

idade. 

 

QUESTÃO 2 

A Constituição Federal de 1988 estabelece que 

 “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

De acordo com seus dispositivos, é correto afirmar que  

(A) os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino médio e superior. 

(B) o ensino fundamental regular será ministrado exclusivamente em língua portuguesa. 

(C) os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. 

(D) o ensino religioso, de natureza obrigatória, constituirá disciplina das escolas de ensino 

fundamental. 

 
 

QUESTÃO 3 

A Lei nº 12.772/2012 dispõe sobre a estrutura do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério 

Federal.  

De acordo com seus dispositivos, é correto afirmar que 

(A) o regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, será 

exercido, necessariamente, com dedicação exclusiva. 

(B) a progressão na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico ocorrerá 

com base nos critérios estabelecidos pela Lei nº 8.112/1990. 

(C) o desenvolvimento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

ocorrerá mediante progressão funcional e avaliação de desempenho. 

(D) com as exceções previstas na Lei, o regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva 

implica o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 
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QUESTÃO 4 

A Lei nº 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 

autarquias e das fundações públicas federais. 

Segundo o texto legal, a 

(A) remoção é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do 

quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder.  

(B) readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, 

nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. 

(C) redistribuição dar-se-á no deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do 

mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. 

(D) recondução é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no 

cargo resultante de sua transformação. 

 

QUESTÃO 5 

De acordo com os dispositivos da Lei nº 9.394/1996 (LDB), é correto afirmar que 

(A) os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais poderão 

ser aferidos, mas não reconhecidos pela instituição de ensino. 

(B) a educação profissional e tecnológica será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria. 

(C) a Base Nacional Comum Curricular referente à educação de jovens e adultos incluirá 

obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e religião.  

(D) os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 

consideradas as características do alunado. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÕES OBJETIVAS 
 

QUESTÃO 6 

No estudo da isomeria espacial, é importante esclarecer a diferença entre um centro estereogênico 

e um centro de quiralidade, o que permite diferenciar estereoisômeros, ou seja, moléculas com a 

mesma conectividade, mas com um diferente arranjo espacial de seus átomos. 

Assim, se analisarmos os compostos 1,2-dicloroeteno e butan-2-ol à luz desses conceitos,  

(A) nos estereoisômeros ópticos os carbonos quirais são centros estereogênicos trigonais. 

(B) nem todos os centros estereogênicos geram imagens especulares não sobreponíveis. 

(C) tanto nos estereoisômeros CIS como nos TRANS existem centros quirais. 

(D) os carbonos quirais nem sempre são centros estereogênicos. 

 

QUESTÃO 7 

Ao serem avaliadas algumas cadeias carbônicas e grupos funcionais orgânicos quanto à 

polarização, as forças de Van der Waals existentes entre as moléculas e as influências 

correspondentes nas propriedades físicas dos compostos resultantes, conclui-se que 

(A) as ligações de hidrogênio, em compostos carbonilados, são forças atrativas que ocorrem 

entre moléculas extremamente polarizadas e com alto ponto de ebulição. 

(B) em hidrocarbonetos ramificados, as atrações intermoleculares de dispersão e os pontos de 

ebulição são bem maiores. 

(C) as forças do tipo dipolo-dipolo são responsáveis pelo caráter hidrofóbico de certas aminas. 

(D) as forças do tipo íon-dipolo explicam a solubilidade dos sais de ácidos graxos em água. 

 

QUESTÃO 8 

Uma amostra pura de Fe3O4 foi tratada com excesso de solução de ácido clorídrico a quente. Após 

completa reação, a solução resultante teve o excesso de HCl e o solvente completamente 

evaporados e o sólido formado foi totalmente seco.  

O teor de pureza no sólido formado, em relação ao cloreto ferroso, é de aproximadamente 

(A) 28% 

(B) 44% 

(C) 50% 

(D) 61% 
 

QUESTÃO 9 

Considere que 1 litro de uma solução aquosa de um monoácido fraco (Ka <<1) será diluída com 

água deionizada a fim de reduzir a concentração de íons H+ à metade, sem que ocorra variação de 

temperatura do sistema. 

Admitindo aditividade dos volumes e comportamento ideal, o volume de água deionizada que 

deverá ser adicionado é de 

(A) 4 litros. 

(B) 3 litros. 

(C) 2 litros. 

(D) 1 litro. 
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QUESTÃO 10 

O estudo do equilíbrio químico de um sistema homogêneo pode ser relacionado com a energia livre 

de Gibbs, cuja variação determina a quantidade máxima de energia disponível para a realização de 

trabalho útil, quando o sistema passa de um estado para outro. À medida que a reação prossegue, 

sua capacidade de realizar trabalho diminui, até que, finalmente no equilíbrio, o sistema não é mais 

capaz de fornecer trabalho adicional.  

Assinale a alternativa em que o gráfico representa uma reação química reversível, espontânea e 

com elevado valor para a constante de equilíbrio. 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  
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QUESTÃO 11 

As gasolinas do tipo comum comercializadas no Brasil devem apresentar, em sua composição, 27% 

de etanol anidro, segundo Portaria MAPA no 75/2015. Para determinar esse percentual, a Agência 

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) estabelece, na Resolução ANP no 

9/2007, o roteiro reproduzido a seguir para realização de um teste que ficou conhecido como teste 

da proveta: 

3.2.4 Teor de Álcool na Gasolina 

3.2.4.1. Material: 

a) proveta de vidro de 100 mL graduada em subdivisões de 1 mL com boca esmerilhada e 

tampa; 

b) solução aquosa de cloreto de sódio a 10% peso/volume (100 g de sal para cada litro de 

solução). 

3.2.4.2. Procedimento: 

a) colocar 50 mL da amostra na proveta previamente limpa, desengordurada e seca, 

observando a parte inferior do menisco; 

b) adicionar a solução de cloreto de sódio até completar o volume de 100 mL, observando a 

parte inferior do menisco; 

c) misturar as camadas de água e amostra através de 10 inversões sucessivas da proveta, 

evitando agitação enérgica; 

d) deixar a proveta em repouso por 15 minutos de modo a permitir a separação completa das 

duas camadas; 

e) anotar o aumento da camada aquosa em mililitros. 

 

A adição de solução aquosa de cloreto de sódio a 10% p/v à gasolina, seguida de agitação, visa 

extrair o etanol da gasolina para a fase aquosa. Sabe-se que o uso dessa solução é mais eficiente 

na extração que a água pura, já que 

(A) os íons em solução interagem com o etanol de modo mais intenso. 

(B) os íons em solução reagem com o etanol extraindo-o da gasolina mais intensamente. 

(C) a água pura interage fortemente com os hidrocarbonetos da gasolina, dificultando a saída 

do etanol. 

(D) a água pura é menos densa que a solução, dificultando a passagem do etanol para a fase 

aquosa. 

 

QUESTÃO 12 

A polaridade de uma molécula influi de maneira decisiva nas propriedades da substância, como no 

ponto de ebulição, na solubilidade, na dureza, e sofre influência direta de sua geometria. 

Considerando os conhecimentos sobre ligações químicas e estruturas moleculares, as geometrias 

das moléculas XeF2, ClF3, BrF5, SF6 são, respectivamente, 

(A) angular, formato de T, piramidal trigonal, octaédrica. 

(B) angular, tetraédrica, piramidal trigonal, quadrada planar. 

(C) linear, formato de T, piramidal de base quadrada, octaédrica. 

(D) linear, piramidal trigonal, piramidal de base quadrada, octaédrica. 
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 QUESTÃO 13 

O gerenciamento de resíduos químicos em laboratórios de ensino e pesquisa no Brasil começou a 

ser mais discutido na década de 1990. Embora este ainda seja um assunto geralmente deixado em 

segundo plano, algumas universidades e instituições de ensino e pesquisa já começam a dedicar 

parte de suas atividades e de seus recursos ao gerenciamento adequado dos resíduos dos 

laboratórios. Entretanto, muitas vezes, o descarte dos resíduos ocorre de forma inadequada, por 

pias e ralos. 

Em uma prática de laboratório químico do Colégio Pedro II serão descartados em pia ou ralo, sem 

prejuízo para o meio ambiente, os rejeitos formados por compostos  

(A) orgânicos, não inflamáveis, sem odor e com ponto de ebulição inferior a 50 °C. 

(B) com características básicas, não inflamáveis, sem odor e com pH superior a 8. 

(C) inorgânicos, solúveis em água e com pH inferior a 6, seguidos por uma grande quantidade 

de água. 

(D) não inflamáveis, não corrosivos, não metálicos, sem odor e solúveis em água, seguidos por 

uma grande quantidade de água. 

 

QUESTÃO 14 

A teoria da ligação de valência não consegue explicar o paramagnetismo da molécula de O2, pois 

essa teoria prevê que todos os elétrons desse elemento estarão pareados nessa molécula.  

Tal paramagnetismo, entretanto, é explicado pela teoria dos orbitais moleculares, que pode ser 

descrita da seguinte forma: 

1. O número total de orbitais moleculares é sempre igual ao número de orbitais atômicos 

combinados. 

2. Os orbitais moleculares são dispostos em ordem crescente de energia, e os elétrons ocupam 

o orbital molecular de mais baixa energia. 

3. Para preenchimento de orbitais moleculares de mesma energia, a regra de Hund é 

obedecida, sendo possível calcular a ordem de ligação de uma espécie química. 

De acordo com essa teoria, o íon que apresenta a maior ordem de ligação é o 

(A) Be2
+ 

(B) C2
- 

(C) He2
+ 

(D) Li2- 

 

QUESTÃO 15 

O rápido aumento de dados sobre equilíbrios e velocidades de reações orgânicas, associado ao 

desenvolvimento conceitual de mecanismos reacionais, resultou em diversas correlações 

qualitativas entre estrutura e reatividade, como no caso da velocidade das reações de substituição 

bimolecular (SN2) para os haletos de alquila. 

Quando se trata de brometos, ao se utilizar o mesmo nucleófilo, a ordem correta de velocidades 

para a reação citada é 

(A) (CH3)3C-Br  >  (CH3)2CH-Br  >  CH3CH2-Br  >  CH3-Br   

(B) CH3-Br  >  (CH3)2CH-Br  >  CH3CH2-Br  >  (CH3)3C-Br 

(C) CH3-Br  >  CH3CH2-Br  >  (CH3)2CH-Br  >  (CH3)3C-Br 

(D) (CH3)3C-Br  >  CH3CH2-Br  >  (CH3)2CH-Br  >  CH3-Br   
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QUESTÃO 16 

A eletroquímica estuda o aproveitamento prático do fenômeno de transferência de elétrons entre 

diferentes substâncias. A conversão de energia química em energia elétrica é um processo 

espontâneo denominado pilha, e a conversão de energia elétrica em energia química é um processo 

não espontâneo chamado eletrólise. Para efetuar a eletrólise, é necessário que haja íons livres no 

sistema, o que pode ser obtido pela fusão de uma substância iônica ou pela dissociação ou 

ionização de certas substâncias em meio aquoso. 

Ao realizar a eletrólise aquosa do nitrato de cádmio, utilizando eletrodos inertes, os produtos obtidos 

nos polos negativo e positivo serão, respectivamente, 

(A) Cd(s) e O2(g) 

(B) H2(g) e O2(g) 

(C) O2(g) e Cd(s) 

(D) O2(g) e H2(g) 

 

QUESTÃO 17 

Em fevereiro de 2020, a revista Química Nova Na Escola publicou o artigo “Práticas docentes que 

podem contribuir para a inclusão de alunos com síndrome de Asperger: uma abordagem alternativa 

para o ensino de química”. O artigo apresenta uma proposta de oficinas de química visando à 

inclusão de um estudante com síndrome de Asperger cursando o segundo ano do ensino médio.  

Na introdução do artigo, destaca-se o crescente número de estudantes com necessidades 

específicas matriculados em turmas regulares, a ausência de disciplinas que preparem os 

licenciandos durante a graduação e algumas características dos indivíduos com síndrome de 

Asperger e autismo, que são transtornos englobados pelo transtorno do espectro autista (TEA). 

Considerando as características dos indivíduos com TEA, e com base no artigo citado, foram 

propostas as seguintes abordagens: 

I. Criar rotinas de trabalho que proporcionem previsibilidade e evitem mudanças não 

programadas que possam causar irritação. 

II. Trabalhar com turmas numerosas, para que esses estudantes se sintam mais acolhidos. 

III. Utilizar estímulos verbais, por meio de palestras e exemplos com linguagem figurada.  

IV. Utilizar estímulos visuais concretos, como a experimentação. 

V. Valer-se da sensibilidade sonora desses estudantes como método de ensino, cantando uma 

música, por exemplo.  

São metodologias e indicações no ensino inclusivo para indivíduos com TEA 

(A) I, II e IV. 

(B) II, III e IV. 

(C) I, IV e V. 

(D) II, III e V. 
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QUESTÃO 18 

No conteúdo regular do ensino médio, a espontaneidade de uma reação química é comumente 

abordada no estudo de eletroquímica, em que reações de oxirredução com diferença de potencial 

eletroquímico positiva são espontâneas. Porém, é importante ressaltar que essa abordagem é um 

caso especial de uma análise muito mais ampla: energia livre de Gibbs (G), assunto pouco abordado 

nesse nível de ensino. 

Sabe-se que a diferença de energia livre de Gibbs se relaciona com a diferença de potencial 

eletroquímico. 

Observe a reação redox espontânea representada a seguir: 

 

O valor de ∆G° dessa reação, em kJ, nas condições-padrão, é 

(A) −548 

(B) −274 

(C) −1,96 

(D) −1,42 

 

QUESTÃO 19 

Considere a reação genérica:  

X  +  3 Y  +  2 Z           2 W  +  T 

Cinco experimentos distintos foram realizados para determinar a velocidade da reação, e os dados 

obtidos foram tabelados: 

 

 

 

 

 

 

 

A velocidade da reação no experimento 5, representada pela letra V, e o valor da constante 

cinética da reação são, respectivamente, 

(A) 1,15 × 10-6 e 0,2875 

(B) 1,15 × 10-6 e 0,575 

(C) 2,30 × 10-6 e 28,75 

(D) 2,30 × 10-6 e 57,5 

 

PbO2(s) + SO4
2-

(aq)  +  2 Hg(l)  +  4 H+
(aq)  +  2 Cl-(aq)  →  PbSO4(s)  +  Hg2Cl2(s) + 2H2O(l) 

 

Dados: E°red Pb4+ / Pb2+ = + 1,69 V                      E°red Hg+ / Hg° = + 0,27 V 

Experimento [X] mol.L-1 [Y] mol.L-1 [Z] mol.L-1 
Velocidade inicial, 

mol.L-1.s-1 

1 0,020 0,020 0,010 2,30 × 10-6 

2 0,040 0,020 0,010 9,20 × 10-6 

3 0,020 0,040 0,010 4,60 × 10-6 

4 0,020 0,020 0,020 2,30 × 10-6 

5 0,010 0,040 0,020 V 
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QUESTÃO 20 

“O ponto isoelétrico (pI) é o pH na qual a concentração do íon dipolar é máxima e as 

concentrações dos ânions e dos cátions são iguais.” 

SOLOMONS, T. W. G. Química orgânica. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v. 2. 

 “O triptofano [aminoácido essencial] é precursor da vitamina B3 (niacina) e é um dos aminoácidos 

que estimulam a secreção de insulina e hormônio do crescimento.” 

Disponível em: https://www.gsuplementos.com.br. Acesso em: 28 ago. 2022. 

A figura a seguir representa a estrutura do triptofano, cujo pI é igual a 5,9: 

 

Em pH igual a 5,9, a estrutura que está em maior concentração no meio é: 

 

(A)  

 

(B)  

 

(C)  

 

(D)  

 

 

 

https://www.gsuplementos.com.br/
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 QUESTÃO 21 

O gráfico a seguir mostra a solubilidade, expressa em g de soluto por 100 g de água em função da 

temperatura, para dois sais usados como fertilizantes agrícolas. 

 

Legenda:  Linha contínua: KNO3                         

                               Linha tracejada: NH4Cl 
 

Duas soluções foram preparadas a 80 ºC separadamente: 

Frasco A 750 g de KNO3  + 600 g de H2O 

Frasco B 660 g de solução saturada de NH4Cl  
 

Em seguida, os frascos foram misturados e resfriados a 40 ºC, sendo os volumes aditivos e as 

soluções ideais. 

A solução obtida ao final do processo é 

(A) homogênea e saturada. 

(B) homogênea e insaturada. 

(C) heterogênea com mais de 100 g de corpo de chão de KNO3. 

(D) heterogênea com menos de 150 g de corpo de chão de KNO3 e NH4Cl. 
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 QUESTÃO 22 

 

 

 

Uma das formas de identificar íons 
cloreto em meio aquoso é a reação 
com nitrato de prata, na qual se 
observa a precipitação do cloreto de 
prata. 

O ciclo de Born-Haber é uma forma de 

estimar a entalpia de rede (HR) de um 
sólido, em que H1, H2, H3, H4 e H5 
representam valores absolutos de 
entalpia. 

Analise o gráfico ao lado: 

 

 

Com base no gráfico, que representa a expressão da entalpia de rede do AgCl, a afinidade 

eletrônica (AE) do cloro e a energia de ionização (EI) da prata são, respectivamente, 

(A) HR = + (H1 + H2 + H3 + H4) – (H5); AECl = – H5; EIAg = + H3 

(B) HR = – (H1 + H2 + H3 + H4) + (H5); AECl = – H5; EIAg = + H3 

(C) HR = + (H1 + H2 + H3 + H4) – (H5); AECl = – H5 + H4; EIAg = + H2 + H3 

(D) HR = – (H1 + H2 + H3 + H4) + (H5); AECl = – H5 + H4; EIAg = + H2 + H3 
 

QUESTÃO 23 

O flúor-18 é o isótopo do flúor utilizado para produzir imagens de alta qualidade em tomógrafos por 

emissão de pósitrons (PET). Além do diagnóstico de câncer, esse exame, altamente seguro, 

também permite avaliar o metabolismo de estruturas como cérebro, pulmão e fígado, entre outros. 

Um paciente recebeu uma injeção intravenosa de um radiofármaco para realizar um exame 

contendo flúor-18, cujo período de semidesintegração é de 110 min. 

Dado log 2 = 0,3 , o tempo necessário para que haja 20% desse radioisótopo no organismo do 

paciente será, aproximadamente, de 

(A) 225 minutos. 

(B) 256 minutos. 

(C) 264 minutos. 

(D) 275 minutos. 
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QUESTÃO 24 

A tabela a seguir mostra os seis primeiros potenciais de ionização, em kJ.mol-1, para cinco 

elementos representativos da tabela periódica, em que o elemento X foi omitido. 

 

Elemento Primeiro Segundo Terceiro Quarto Quinto Sexto 

Li 520 7.297 11.810    

C 1.080 2.352 4.619 6.221 37.800 47.300 

Mg 737,6 1.450 7.732 10.550 13.620 18.000 

P 1.012 1.896 2.910 4.954 6.272 21.270 

X 589,5 1.146 4.941 6.485 8.142 10.520 
 

Comparando-se os valores fornecidos, o elemento X é o 

(A) Be. 

(B) N. 

(C) Cl. 

(D) Ca. 

 

QUESTÃO 25 

Um professor de laboratório elaborou uma aula com o objetivo mostrar a relação entre o tipo de 

ligação química e a condução elétrica. Considerando que os estudantes já tinham abordado o 

assunto de ligações químicas na sala de aula, de forma teórica, a aula se desenvolveu da seguinte 

forma: 

1º momento (40 min) – Um esquema no quadro com os seguintes tópicos a serem explicados: 

 Condição para a condução de corrente elétrica. 

 Ligação metálica: ligação entre os metais; “mar de elétrons”; fórmula; liga metálica; quando 
conduz eletricidade. 

 Ligação iônica: ligação entre metal e ametal; regra do octeto; transferência de elétrons; 
fórmulas; fusão e solubilização de um composto iônico; quando conduz eletricidade. 

NaCl(s) → Na+
(l) + Cl–(l)  ≠  NaCl(s)   →  Na+

(aq)  +  Cl–(aq) 
 Ligação covalente: ligação entre os ametais; compartilhamento de elétrons; quando conduz 

eletricidade; caso da ionização dos ácidos. 

HCl(g)  +  H2O(l)  →  H3O+
(aq) +  Cl–(aq) 

2º momento (20 min) – Procedimento experimental. 

1. Os estudantes, em grupos de 4 componentes, enumeraram 4 béqueres, nos quais colocaram as 
seguintes substâncias:  Nº 1. cloreto de sódio (NaCl);  Nº 2. sacarose (C12H22O11),  Nº 3. água 
destilada e  Nº 4. esponja de aço. 

2. Os estudantes usaram um aparelho semelhante ao da figura a seguir para testar a condutividade 
de cada um dos béqueres e anotaram o que foi observado. 
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3. Adicionaram um pouco da água do béquer Nº 3 nos béqueres Nº 1 e Nº 2 e dissolveram um 
pouco dessas substâncias. 

4. Adicionaram algumas gotas de HCl 1,0 mol/L na água restante no béquer Nº 3. 

5. Introduziram os fios do testador de condutividade em cada uma das soluções aquosas que 
estavam nos béqueres Nº 1, Nº 2 e Nº 3, observaram se a lâmpada acendia ou não e anotaram os 
resultados. 

 

 

 

 

 

 

3º momento (20 min) – Os estudantes fizeram um relatório, em que deveriam separar as 
substâncias pelo tipo de ligação e explicar o que foi observado em cada um dos testes de 
condutividade. 

Essa aula apenas demonstrou um conhecimento que já tinha sido abordado em sala. Assinale a 

alternativa que apresenta procedimentos que tornariam essa prática também investigativa. 

(A) Solicitar que os estudantes testem a condutividade de um número maior de substâncias 

metálicas, iônicas e covalentes e, em seguida, voltar aos modelos teóricos já apresentados 

para confirmar o que foi observado. 

(B) Sem apresentar o conteúdo, trocar o HCl por vinagre durante o teste de condutividade do 

ácido em meio aquoso. Em seguida, solicitar aos estudantes que proponham outras 

substituições, nas quais se possa observar o mesmo comportamento. 

(C) Visto que os estudantes já estudaram o conteúdo, montar as estruturas das substâncias a 

serem testadas em programas computacionais. A seguir, apresentar vídeos simulando a 

dissolução do NaCl e da sacarose, da ionização dos ácidos e da dissociação das bases em 

água. Considerando a condição para a condução elétrica, mostrar o que fazer no 

experimento e solicitar-lhes que façam uma previsão antes da observação. 

(D) Sem apresentar previamente o conteúdo, realizar o experimento e, a seguir, solicitar uma 

pesquisa sobre: como as ligações químicas de uma substância se comportam nos diferentes 

estados físicos e em solução aquosa; quais interações estão em jogo durante as mudanças 

de estado e ao serem dissolvidas em água. Com o resultado da pesquisa, sugerir 

explicações para o que foi observado e propor novos experimentos. 

Substância 
Tipo de 

ligação 

Acende ou 

não acende 

NaCl 

(sal de cozinha) 

  

C12H22O11 

(açúcar) 

  

Água destilada   

Esponja de aço   

 

Substância Tipo de ligação Acende ou não acende 

NaCl(aq)   

C12H22O11(aq)   

HCl(aq)   
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QUESTÕES DISCURSIVAS 

 

QUESTÃO 1 

Valor total da questão: 25 pontos 
 
Para a comparação do caráter ácido de compostos orgânicos e a consequente estabilidade de suas 

bases conjugadas, são recursos importantes: 

 a determinação experimental das constantes de ionização;  

 a análise de suas estruturas. 

Compare a acidez do álcool etílico (pKa = 16) com a do ácido acético (pKa = 4,75), utilizando como 

ferramentas: 

1) a teoria ácido-base de Bronsted-Lowry;  

2) os efeitos eletrônicos envolvidos nas moléculas. 

 
 
 

QUESTÃO 2 

Valor do item A: 10 pontos 
Valor do item B: 15 pontos 
Valor total da questão: 25 pontos 
 
O ácido sulfúrico é um dos reagentes mais utilizados nos laboratórios e indústrias químicas, o que 

torna fundamental conhecer suas propriedades e características físico-químicas.  

Admita que uma solução desse ácido apresenta concentração 0,01 mol/L a 25 ºC, e que os valores 

de constante de equilíbrio para os hidrogênios ionizáveis sejam:  

 Ka1 =  ;  

 Ka2 = 0,012. 

Dados: 

 √9,64. 10−4 = 0,031 

 log 1,45 = 0,16 

(A) calcule o valor de pH para a solução em questão; 

(B) indique, justificando sua resposta, se o pH da solução aumentará, diminuirá ou será mantido, 

caso sejam adicionados à solução alguns gramas de K2SO4, sem que ocorra variação significativa 

de volume. 
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QUESTÃO 3 

Valor total da questão: 25 pontos 
 
Diversas leis brasileiras discorrem sobre o direito de acesso à educação da criança e do 

adolescente portadores de necessidades específicas, preferencialmente em escolas regulares.  

Seguidamente esses direitos, assegurados por lei, são esquecidos ou ignorados no cotidiano das 

aulas de inúmeras escolas do Brasil. Já no Colégio Pedro II, o Núcleo de Atendimento às Pessoas 

com Necessidades Específicas (Napne), entre diversas atuações, é responsável pelo atendimento 

aos educandos com este perfil no que diz respeito ao ingresso e permanência na instituição e saída 

com sucesso para o mundo do trabalho, por meio de salas de recursos em seus diversos campi, 

uma equipe multidisciplinar acompanhando de perto esses estudantes e famílias, e dando apoio 

aos professores.  

Portanto, além de discutir cada vez mais sobre esse assunto, é preciso agir localmente, fazendo a 

diferença no ensino de química inclusivo. 

Nesse contexto, produza um texto descrevendo uma aula de química inclusiva para uma turma do 

ensino médio com um estudante com necessidades específicas. Seu texto deverá conter, em um 

mínimo de 15 e máximo de 30 linhas:  

 o tema da aula; 

 as metodologias utilizadas; 

 as estratégias e recursos que a tornaram inclusiva;  

 a caracterização do público-alvo e o tipo de especificidade desse estudante; 

 demais informações que julgar necessárias e pertinentes ao assunto. 
 

 

QUESTÃO 4 

Valor total da questão: 25 pontos 
 

A experimentação didática cria, no estudante, a expectativa do surpreendente e do lúdico. 

Entretanto, a experimentação, por muito tempo, se mostrou mais ilustrativa do que investigativa. Se 

investigativa, ela tem o potencial de provocar discussões, reflexões e tomadas de decisão. Na 

abordagem investigativa, o estudante é mais participativo e “tem a oportunidade de discutir, 

questionar suas hipóteses e ideias iniciais à luz do quadro teórico, coletar e analisar dados para 

encontrar possíveis soluções para o problema”. 

SUART, R. C.; MARCONDES, M. E. R. A manifestação de habilidades cognitivas em atividades 
experimentais investigativas no ensino médio de química. Ciências & Cognição, v. 14, n. 1, p. 50-74, 

2009.  

A ligação da experimentação com o desenvolvimento do conhecimento químico é tão forte que a 

Diretoria e Conselho da Sociedade Brasileira de Química publicou, no Ano Internacional da Química 

– 2011 (AIQ-2011), um Projeto Comemorativo, com uma série de experimentos direcionados a 

estudantes de ensino fundamental e médio. 

SBQ. A química perto de você: experimentos de baixo custo para a sala de aula do ensino 
fundamental e médio. São Paulo: Sociedade Brasileira de Química, 2010. p. 57-60. 
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O experimento 7, com o título “Descontaminação da água por eletrofloculação”, apresenta o roteiro 

a seguir: 

 
1. Adicione aproximadamente 30 mL de H2O em um béquer (ou um pequeno copo de vidro) de 
50 mL, contendo cerca de 100 mg (aproximadamente 1 colher de café) de sal de cozinha (NaCl) 
(que atua como eletrólito ou “carregador dos elétrons”) e algumas gotas de corante alimentício. 
 

2. Monte o sistema como demonstrado na figura a seguir, de forma que os dois pregos fiquem 
completamente imersos na solução em lados opostos. 
 

 
 
 

3. Os pregos serão, a seguir, conectados a uma fonte de corrente contínua (DC, uma bateria de 
9 V ou 3 pilhas em série), por meio de fios de cobre comuns utilizando garras do tipo “jacaré”. Os 
pregos não devem ser tocados para impedir a ocorrência de um curto-circuito. A partir desse 
momento, o anodo da célula começa a ser lentamente dissolvido por oxidação, enquanto é 
possível observar bolhas sendo produzidas sobre o catodo. 
 

4. O corante começará imediatamente a mudar de cor ao redor do catodo e uma espécie de lama 
começará a se formar. Dentro de poucos minutos haverá lama suficiente para absorver a maior 
parte do corante e o experimento poderá ser encerrado. Agite bem a célula e seu conteúdo; então, 
derrame a solução em um funil contendo filtro de papel de poro fino (coador de café) e colete o 
filtrado. 
 

 

Com base no exposto acima sobre experimentação, proponha o uso do procedimento experimental 

em uma atividade investigativa para estudantes de ensino médio. A proposta, com um mínimo de 

10 e máximo de 20 linhas, deverá conter: 

 os objetivos;  

 o momento e a função da inserção do procedimento experimental no processo investigativo; 

 os resultados esperados.  
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