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3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro, durante o
seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos
corretamente; se for constatado algum erro, notifique ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de
tinta PRETA, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus
limites e sem rasuras.

Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta
imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa
natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2. Este caderno consta de 60 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro
alternativas de resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-
resposta a letra correspondente à resposta assinalada na prova.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta de
impressão digital, às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após terem decorridas
de prova, e somente será permitido levar o caderno de prova a partir das

16h30min, desde que permaneça na sala até esse horário.

7.AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.
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Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 
05.
Texto 1

 Apocalipse ou redenção
 
Na semana passada, o New York Times perguntou-se num 
artigo se estamos vivendo o fim dos tempos ou a aurora de 
uma nova era. Parece uma pergunta besta, mas faz sentido: 
nos dias de hoje temos mesmo que conviver com duas nar-
rativas aparentemente opostas.  Segundo uma delas, vive-
mos o apocalipse, o clima vai nos matar, as espécies estão 
todas se extinguindo, as cidades pararam, vamos todos nos 
afogar numa maçaroca de lixo, trânsito e SPAM. Já a outra 
história diz que nunca progredimos tão rápido, que um com-
putador de mesa de hoje é mais potente que um supercom-
putador  militar  que  ocupava  uma  sala  em  1996,  que  os 
avanços da genética e da neurociência somados ao poder 
da colaboração e da conexão vão criar a época mais iguali-
tária, democrática e produtiva da história da humanidade.
O texto do Times, do colunista Anand Giridharadas, era uma 
análise sobre o TED, a conferência californiana à qual tam-
bém tive a alegria de assistir,  duas semanas atrás.  Real-
mente, no TED, a esquizofrenia da nossa era fica óbvia. Al-
guns palestrantes contam histórias de terror,  que revelam 
que somos vítimas indefesas de hackers, políticos, corpora-
ções, devastação, câncer e burocracia. Um até disse que a 
internet vai pifar, parando o mundo. Mas aí os profetas da 
desgraça descem do palco e, em seu lugar, vêm outros afir-
mando que a generosidade tem o poder de salvar todas as 
indústrias, que o planeta está cheio de gênios de 13 anos 
resolvendo problemas cabeludos, que a pobreza está aca-
bando. Houve até um palestrante – o mítico Steward Brand, 
que nos anos 1960 criou a revista Whole Earth Catalogue, 
grande inspiração de Steve Jobs – dizendo que estamos a 
um passo de desextinguir espécies extintas.
Fico pensando que não é coincidência que essas duas retó-
ricas – a do apocalipse e a do amanhecer de um novo tem-
po – estejam fazendo tanto sucesso no mesmo período his-
tórico. Em grande parte isso se deve a uma dissonância en-
tre possibilidade e realidade, que talvez nunca tenha sido 
tão grande na história. 
Não é surpresa que um tempo de mudanças tão profundas 
provoque  ao  mesmo tempo  euforia  e  pânico.  Na  real,  a 
maioria de nós provavelmente sente essas duas coisas si-
multaneamente, quando pensa no futuro da democracia, do 
Brasil, das florestas, da internet, do trabalho, da economia.
Estamos no olho do furacão, no meio das transformações, 
sem nenhuma condição de dar um passinho para trás para 
entender o quadro geral. Meu palpite é que, daqui a uma dé-
cada ou duas, o mundo vai ter mesmo mudado profunda-
mente.  Mas, as mudanças não serão nem um apocalipse 
nem uma redenção. Será uma mistura dos dois.
BURGIERMAN, Denis Russo. Apocalipse ou redenção. Superinteres-
sante. Abril: São Paulo, 20 mar. 2013. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ponto de partida para o desenvolvimento do tema do 
texto é uma pergunta feita pelo Times. A argumentação do 
texto, por sua vez, se baseia na 

(A) busca de respostas a questões levantadas pelos tec-
nólogos da conferência estadunidense sobre o senti-
do da vida. 

(B) compreensão dos múltiplos sentimentos que envolvem 
o homem tecnológico. 

(C) exposição  de  conflitos  de  ideias  decorrentes  das 
transformações tecnológicas e culturais da sociedade 
contemporânea. 

(D) tentativa de minimizar os sofrimentos humanos que 
cercam a humanidade. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O projeto argumentativo do texto é desenvolvido a partir

(A) da conciliação entre o universo conservador e o mer-
cado sustentável. 

(B) da síntese entre uma tese fatalista e uma antítese es-
perançosa. 

(C) da construção de uma nova ordem para suprir as de-
mandas mercadológicas.

(D) da relação entre causa, consequência e negação da 
causa. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se a estrutura argumentativa e a linguagem 
empregada, constata-se que o texto é projetado para a

(A) caracterização do estilo acadêmico. 

(B) divulgação científica. 

(C) expressão de autoridade. 

(D) veiculação em suporte virtual. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos trechos “vamos todos nos afogar numa maçaroca de 
lixo, trânsito e SPAM.” e “Na real, a maioria de nós prova-
velmente sente essas duas coisas simultaneamente [...]” 
são empregados itens lexicais que tornam o texto

(A) informal, aproximando-o do leitor. 

(B) confiável, assegurando as informações. 

(C) discriminatório, destacando o público-alvo. 

(D) objetivo, ocultando marcas de autoria. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O enunciado “Estamos no olho do furacão, no meio das 
transformações, sem nenhuma condição de dar um passi-
nho para trás para entender o quadro geral”  contraria o 
projeto argumentativo do texto, se oposto à 

(A) “nunca progredimos tão rápido”.

(B) “um computador de mesa de hoje é mais potente que 
um supercomputador militar [...]”. 

(C) “Realmente,  no TED, a esquizofrenia  da nossa era 
fica óbvia”.

(D) “o planeta está cheio de gênios de 13 anos resolven-
do problemas cabeludos”. 

_______________________________________________

Leia o cartum a seguir para responder às questões  06  e 
07. 

Texto 2

Disponível  em:  <http://www.bp.blogspot.com/>.  Acesso  em:  30  abr. 
2013.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O jogo opositivo gerado pelo trocadilho entre “ambiente in-
teiro” e “meio ambiente” é garantido, principalmente, pela 
associação com

(A) uso de sintagma nominal no singular. 

(B) marcação de gênero do substantivo. 

(C) formação de vocábulo composto. 

(D) emprego do tempo verbal no pretérito. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Da relação entre os textos verbal e não verbal, no cartum, 
infere-se  que,  na  percepção  da  tartaruga  filha,  o  termo 
‘meio’ refere-se à

(A) degradação do ambiente pela ação do homem. 

(B) divisão do espaço terrestre em duas partes iguais. 

(C) política de integração econômica das nações. 

(D) fragmentação das zonas ambientais demarcadas.

Leia o cartum a seguir para responder às questões  08  e 
09.

Texto 3 

Disponível em: <http://gilbertoleda.com.br/2013/02/14/>. 
Acesso em: 2 maio 2013.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os textos verbal e não verbal, no cartum, produzem um 
efeito de sentido. O efeito de sentido produzido e a estra-
tégia utilizada para sua efetivação são, respectivamente:

(A) objetividade  –  apresentação  imparcial  das  informa-
ções. 

(B) humor – construção literal dos sentidos dos textos. 

(C) irritação – exaltação dos danos sofridos pelos carros. 

(D) ênfase – focalização no preço abusivo dos combustí-
veis. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto verbal do cartum, a expressão “no Centro” é um 
recurso linguístico que produz 

(A) ambiguidade. 

(B) confusão. 

(C) subjetividade. 

(D) polarização. 

_______________________________________________

Leia os Textos 2 e 3 para responder à questão 10.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Comparando-se os dois cartuns, os termos “meio ambien-
te”, do texto 2, e “no Centro”, do texto 3, associam-se no 
plano enunciativo pela

(A) cadência do ritmo fonológico. 

(B) estruturação semântica. 

(C) equivalência dos sentidos lexicais.

(D) composição morfológica. 

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma lei  em vigor  limita  a  meia-entrada  a,  no  máximo, 
50% dos ingressos em eventos.  Se todos os ingressos 
vendidos fossem de meia-entrada, em um teatro com 400 
lugares lotados em três dias seguidos, a renda seria de 
R$ 36.000,00. Tendo em vista essa lei, a renda, em mi-
lhares de reais, seria de:

(A) 18

(B) 24

(C) 54

(D) 72

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um terreno retangular plano tem uma plantação que é irri-
gada por um pivô central, com formato de um disco, que 
ocupa a metade da área do terreno, conforme figura a se-
guir. 

O perímetro P do terreno em função do raio R do cír-
culo, conforme exposto, é igual a: 

(A) P R=2 R2R
(B) P R=4 R2 R
(C) P R=2 R4 R
(D) P R=4 R4 R

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O rendimento mensal da nova caderneta de poupança de-
pende do  valor  da taxa SELIC (S),  fixada  pelo  Copom. 
Caso S seja maior que 8,5% a.a., a taxa de correção será 
igual a 0,5% a.m. +TR. Caso S seja menor ou igual a 8,5% 
a.a., a taxa de correção será igual a 70%S +TR. Alguém 
que aplicou na nova poupança R$ 1.000,00, em um mês 
em que S = 7,5% a.a. e TR > 0, para calcular o rendimento 
que obterá, deve realizar o seguinte cálculo:

(A) 1000×70%S+ TR
(B) 1000×7,5%S+ TR
(C) 1000×(70%S+ TR)
(D) 1000×(7,5%S+ TR)

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A figura a seguir representa uma planta de um terreno, sen-
do que as medidas são dadas em metros. O proprietário 
pretende ligar os pontos A e G por um cabo, passando por 
pontos intermediários indicados na figura. Por exemplo, a 
sequência ABC liga os pontos A e C, passando por B.

Considerando-se os dados desta planta, dentre as quatro 
opções {ACDEG; ACHFG; ADEG; ABIG}, o cabo que liga 
os pontos A e G, e que tem o menor comprimento, é deter-
minado pela seguinte sequência:

(A) ACDEG
(B) ACHFG
(C) ADEG
(D) ABIG 

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o fragmento a seguir.

Em 2011, as editoras brasileiras tiveram um faturamento de 
R$ 4,837 bilhões, com crescimento de 7,36% em relação ao 
faturamento de 2010.
PANSA, Karine. O preço do livro. Folha de S. Paulo, 5 maio 2013, p. A3. 
(Adaptado).

De acordo com estas informações, o faturamento, em bi-
lhões de reais, das editoras brasileiras em 2010 foi, aproxi-
madamente, de:

(A) 4,505

(B) 4,481

(C) 3,560

(D) 1,277
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um computador possui as seguintes configurações 500MHz, 
500GB e 4Gb. Esses valores correspondem respectivamente 
à

(A) velocidade de rotação do cooler, capacidade de arma-
zenamento do DVD, capacidade de armazenamento 
do pen drive.

(B) velocidade do processador,  capacidade de armaze-
namento do disco rígido, capacidade de armazena-
mento de memória acesso randômico.

(C) velocidade de transmissão da placa de rede, capaci-
dade de armazenamento do buffer da impressora, ca-
pacidade de armazenamento da memoria cache.

(D) velocidade de processamento da placa de vídeo, capa-
cidade de armazenamento do disco rígido, capacidade 
de armazenamento de memória somente de leitura.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual a combinação de teclas no Windows Internet Explo-
rer que aumenta e o nível de zoom da tela?

(A) CRTL 0.

(B) CRTL A.

(C) CRTL +.

(D) CRTL >.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso ou a ferramenta do Microsoft Word 2003, que 
possibilita a cópia de uma formatação, bastando para isso 
selecionar a formatação que se deseja copiar, clicar nesse 
recurso contido na barra de ferramentas padrão e depois 
arrastá-lo sobre o novo texto para que este receba a for-
matação copiada, é conhecido como:

(A) estilos.

(B) autocorreção.

(C) pincel.

(D) modelos.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um determinado departamento de uma universidade quer 
criar uma rede local de computadores com acesso restrito, 
por meio da qual seus colaboradores possam acessar infor-
mações restritas, utilizando um nome de login e senha. A 
tecnologia a ser utilizada para a criação desse ambiente é:

(A) Intranet.

(B) Extranet.

(C) Internet.

(D) SecutyNet.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os diversos tipos de dispositivos de entrada de dados usa-
dos em um computador incluem

(A) mouse, impressora e DVD.

(B) monitor, mouse e plotter.

(C) CD-Rom, projetor de vídeo e mouse.

(D) mouse, teclado e microfone.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_superior
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▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A equação de estado de van der Waals, apresentada a se-
guir, é a mais antiga das expressões utilizadas para discu-
tir os desvios do comportamento ideal. 

P = [(RT)/(V-b)] – (a/V2)

Na equação apresentada, os termos a/V2 e b representam 
correções para o comportamento de um gás não ideal re-
lacionadas, respectivamente, com

(A) o volume ocupado pelas moléculas e com uma fun-
ção empírica da temperatura crítica do sistema. 

(B) uma função empírica da temperatura crítica do siste-
ma e com as forças de atração intermoleculares. 

(C) as forças de atração intermoleculares e com o volu-
me ocupado pelas moléculas. 

(D) o volume ocupado pelas moléculas e com a força de 
atração intermolecular. 

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No sistema americano de engenharia, as unidades bási-
cas  para  comprimento,  massa e  tempo são,  respectiva-
mente, o pé (ft), a libra-massa (lbm) e o segundo (s). Con-
siderando-se que 3,281 ft = 100 cm e 1lbm = 0,454 kg, a 

conversão de 26 lbm.ft.min-2 para  kg.cm.s-2 apresentará 
valor aproximadamente igual a:

(A) 0,100 

(B) 0,200 

(C) 0,400 

(D) 0,600 

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A densidade da água é igual a 62,4 lbm.ft-3. Ao nível do 

mar e a 45º de latitude, a gravidade é igual a 32,175 ft s-2. 
Ante o exposto, o peso de 1 ft3 de água, em lbf, é aproxi-
madamente igual a: 

(A) 93,6 

(B) 62,4 

(C) 46,8 

(A) 31,2 

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O petróleo é bombeado com uma vazão de 20 kg.s-1 de 
uma profundidade de 200 metros até um tanque de arma-
zenamento situado a 100 metros acima do nível do chão. 
Considerando-se a aceleração da gravidade igual a 9,81 
m.s-2, a taxa de aumento da energia potencial, em kJ.s-1, 
é aproximadamente igual a:

(A) 58,9 

(B) 49,1

(C) 39,2 

(D) 19,6 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um processo industrial, uma solução aquosa de ácido 
sulfúrico na concentração de 2,0 mol.L-1 entra em um rea-
tor com vazão de 1,00 m3.min-1. Sabendo-se que a densi-
dade relativa do H2SO4 é igual a 1,03, a vazão mássica de 

H2SO4, em kg.s-1, é aproximadamente igual a:

(A) 33,0 

(B) 3,30 

(C) 1,60

(D)  0,16 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A densidade  relativa  do  mercúrio,  a  20  ºC,  é  igual  a 
13,546. Considerando-se a massa específica de referência 
(água), a 4 ºC, igual a 62,43 lbm.ft-3 e que 1lbm = 0,454 kg, 

o volume, em ft3,  ocupado por 100 kg de mercúrio será 
igual a:

(A) 2,60 

(B) 1,20 

(C) 0,26 

(D) 0,12 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um processo químico,  40 m3.h-1 de metano flui  por 
uma tubulação a 50,0 bar absolutos e 300 K. Consideran-
do-se a razão mássica igual a 1380 kg.h-1 e a constante 
dos gases (R) igual a 0,08314 bar.L.mol-1.K-1, o fator de 
compressibilidade do metano é igual a:

(A) 0,70 

(B) 0,81 

(C) 0,87 

(D) 0,93 

engenheiro_área_químico_superior
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▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma solução aquosa de hidróxido de sódio, contendo 20% 
em massa de NaOH, foi introduzida em uma unidade de 
processo para produzir uma solução de NaOH 10%. Con-
sidere que a unidade foi alimentada com uma corrente de 
água pura nas condições normais de temperatura e pres-
são (CNTP). A partir dos balanços de massa, as vazões da 
água (kg de H2O) e da solução diluída (kg da solução dilu-
ída) por kg da solução original serão, respectivamente,

(A) 1,0 e 2,0. 

(B) 2,0 e 1,0. 

(C) 1,0 e 1,5. 

(D) 1,5 e 1,0. 

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um manômetro diferencial é usado para medir a queda de 
pressão entre dois pontos em uma linha de processo con-
tendo água (ρ = 1,00 g.cm-3). A densidade relativa do flui-
do (ρf ) manométrico é 1,05 g.cm-3. Os níveis medidos em 
cada braço estão apresentados na figura a seguir.

385 mm

375 mm

ρ = 1,00 g/cm3

ρ f = 1,05 g/cm3

Considerando-se as informações apresentadas e a acele-
ração da gravidade igual a 980,7 cm.s-2, a queda de pres-
são entre os pontos 1 e 2, em dinas.cm-2, é de:

(A) 49 

(B) 52 

(C) 98 

(D) 104 

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma corrente de metanol líquido, no seu ponto de ebuli-
ção, é introduzida em um reator para gerar 1600 g.min-1 

de vapor saturado de metanol. Considerando-se o calor de 
vaporização, a 64,6 ºC e 1 atm, igual a 30 kJ.mol-1, a taxa 
em kW de calor que deve ser transferido à corrente de me-
tanol é de:

(A) 25 

(B) 50 

(C) 75 

(D) 100 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os ciclos  de  refrigeração  são  ciclos  termodinâmicos  de 
fluidos refrigerantes em equipamentos frigoríficos por com-
pressão de vapor, podendo ser representados pelo diagra-
ma de Mollier, o qual correlaciona pressão versus entalpia. 
Os processos envolvidos, sequencialmente, em um ciclo 
de refrigeração são:

(A) expansão  do  líquido,  evaporação  do  líquido,  com-
pressão de vapor e condensação de vapor. 

(B) condensação de vapor, expansão do líquido, evapo-
ração do líquido e compressão de vapor. 

(C) compressão de vapor, condensação de vapor, expan-
são do líquido e evaporação do líquido. 

(D) evaporação  do  líquido,  compressão  de  vapor,  con-
densação de vapor e expansão do líquido. 

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o diagrama de Mollier a seguir.

Os processos que ocorrem entre os pontos 2 e 3 e entre 
os pontos 3 e 4 envolvem, respectivamente, transforma-
ções

(A) adiabática e isobárica. 

(B) isobárica e adiabática. 

(C) isobárica e isotérmica. 

(D) adiabática e isoterma. 
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Leia o texto a seguir para responder às questões 33 e 34.

O número de Reynolds (NRe) é um número usado para ava-
liar  o escoamento de fluidos.  Convencionalmente,  quando 
NRe é menor que 2000, o fluxo é classificado como laminar 
e,  quando  NRe é  maior  que  2400,  o  fluxo  é  classificado 
como turbulento. O valor de NRe é dependente do diâmetro 
por onde passa o fluido, D, da massa específica do fluido, r, 
da velocidade média do fluido, V, e da viscosidade dinâmica 
do fluido, m, conforme apresentado na equação a seguir.

NRe = D(ρ/μ)V

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando-se as unidades de  D,  ρ,  µ e V iguais a m, 
kg/m3, N.s/cm2 e m/s, respectivamente, a unidade de NRe 
é:

(A) kg.m.s-2 

(B) J.s-1 

(C) kg.m3.s-2 

(D) adimensional

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em uma tubulação com diâmetro de 3 cm, a água (ρ = 
1000 kg.m-3 e µ =1x10-3 N.s.cm-2) escoa com velocidade 
média de 0,05 m.s-1. O valor de  NRe e o tipo de escoa-
mento são, respectivamente,

(A) 1500 e turbulento. 

(B) 1500 e laminar. 

(C) 3000 e turbulento. 

(D) 3000 e laminar. 

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A viscosidade é uma propriedade física associada à resis-
tência do fluido ao escoamento. No sistema internacional 
(SI), a viscosidade é expressa em N.s/m2 ou Pa.s. No sis-
tema CGS, também conhecido como sistema dimensional 
do tipo  LMT (comprimento,  massa e  tempo),  a  unidade 
usada para representar a viscosidade é: 

(A) Dina 

(B) Gauss 

(C) Poise 

(D) Erg 

Analise a figura a seguir para responder às questões 36 e 
37.

Diagrama de entalpia-concentração para o sistema amônia-
água a 1 atm.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com base nas informações fornecidas pela figura, as en-
talpias específicas das fases líquida (HL) e vapor (HV) a 
160 ºF, em Btu/lbm, são, respectivamente,

(A) -100 e 450. 

(B) -100 e 850. 

(C) 110 e 450. 

(D) 110 e 850. 

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A partir da análise da figura, as frações mássicas de NH3, 
a 100 ºF, nas fases líquida e a vapor são, respectivamente,

(A) 0,25 e 0,75. 

(B) 0,25 e 0,95. 

(C) 0,75 e 0,25. 

(D) 0,75 e 0,95. 
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Analise o diagrama a seguir para responder às questões 
38, 39 e 40.

Equilíbrio termodinâmico entre as fases líquida e vapor para 
uma mistura binária.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere uma mistura na fase líquida contendo 40% mo-
lar de benzeno e 60% molar de tolueno a 1 atm. Com base 
nos  dados  do  diagrama,  a  variação  de  temperatura 
relacionada à vaporização da mistura inicial, até que o lí-
quido remanescente contenha 25% de benzeno, é igual a:

(A) 100 ºC 

(B) 95 ºC 

(C) 10 ºC 

(D) 5 ºC 

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A partir dos dados apresentados no diagrama, a tempera-
tura para uma mistura de vapores de benzeno e tolueno 
contendo 40% molar de benzeno, a 1 atm, é aproximada-
mente igual a:

(A) 87 ºC 

(B) 95 ºC 

(C) 102 ºC 

(D) 110 ºC 

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma mistura contendo 70% molar de benzeno e 30% mo-
lar de tolueno deve ser destilada em uma coluna de desti-
lação em batelada. Com base nas informações contidas 
no diagrama, a temperatura de início da ebulição e a fra-
ção de tolueno no vapor gerado a 1 atm são, respectiva-
mente,

(A) 97 ºC e 60%. 

(B) 97 ºC e 88%. 

(C) 87 ºC e 40%. 

(D) 87 ºC e 12%. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Forças atrativas podem operar entre moléculas iguais ou 
entre moléculas diferentes. A denominação dessas forças 
no 1º e no 2º casos são, respectivamente,

(A) adesão e coesão. 

(B) coesão e adesão. 

(C) adesão e tensão. 

(D) coesão e tensão. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em um viscosímetro a 20 ºC, o tempo de escoamento de 
um mesmo volume de água (d=1g/cm3) e de um outro lí-
quido desconhecido (d=1,22 g/cm3) foi,  respectivamente, 
de 155 e 80 segundos. A viscosidade absoluta e relativa 
do líquido desconhecido são, respectivamente, 

Dados: viscosidade da água a 20 ºC: 
0,01005 P e h1/h2 = d1t1/d2t2

(A) 6,3 x 10-3 P e 0,829

(B) 6,3 x 10-4 P e 0,729 

(C) 6,3 x 10-2 P e 0,529 

(D) 6,3 x 10-3 P e 0,629 

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia as seguintes definições. 

1- “Na transformação de uma forma de energia em outra 
não há ganho nem perda de energia”.
2- “Todas as formas de energia podem ser completamente 
transformadas em calor, mas em nenhum processo o calor 
pode ser integralmente convertido em outra forma de ener-
gia”.

As definições 1 e 2 correspondem, respectivamente,

(A) à 2ª e à 1ª lei da termodinâmica. 

(B) à 1ª lei da termodinâmica e à lei de Hess. 

(C) à lei de Hess e à 2ª lei da termodinâmica. 

(D) à 1ª e à 2ª lei da termodinâmica.
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▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A síntese de amônia, pelo processo Haber-Bosch, foi um 
exemplo de como o equilíbrio químico pode ser utilizado 
em processos industriais de modo a otimizá-los. A equa-
ção a seguir esquematiza essa síntese. 

N2(g) + 3H2(g) ↔ 2NH3(g)     ∆H = -92,22 kJ/mol

As alterações que podem ser feitas de modo a aumentar o 
rendimento são:

(A) aumento da pressão e remoção do produto. 

(B) redução da pressão e redução da temperatura. 

(C) aumento da pressão e aumento da temperatura. 

(D) redução da pressão e remoção do produto. 

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A primeira etapa da produção do ácido nítrico é a oxidação 
da amônia a NO, com catálise de platina, conforme equa-
ção a seguir.

4NH3(g) + 5O2(g) → 4NO(g) + 6H2O(l)

O reagente limitante e a massa esperada de NO obtida, 
quando se misturam 750 g de amônia e oxigênio, são, res-
pectivamente:

(A) H2O e 750 g 

(B) NO e 453 g 

(C) NH3 e 583 g 

(D) O2 e 562 g 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A demanda bioquímica de oxigênio (DBO) e a demanda 
química de oxigênio (DQO) são medidas de modo a obter, 
de forma indireta, a fração orgânica contida em amostras 
aquáticas. A DBO e a DQO medem, respectivamente, a

(A) quantidade  de oxigênio  para que micro-organismos 
biodegradem a matéria orgânica e a quantidade de 
oxigênio necessário para oxidar quimicamente a ma-
téria orgânica. 

(B) quantidade  de oxigênio  para que micro-organismos 
reduzam a matéria orgânica e a quantidade de oxigê-
nio necessário para reduzir quimicamente a matéria 
orgânica. 

(C) quantidade  de oxigênio  para que micro-organismos 
biodegradem a matéria orgânica e a quantidade de 
oxigênio necessário para reduzir quimicamente a ma-
téria orgânica. 

(D) quantidade  de oxigênio  para que micro-organismos 
oxidem a matéria orgânica e a quantidade de oxigê-
nio necessário para reduzir quimicamente a matéria 
orgânica. 

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os níveis de tratamento de efluentes líquidos dividem-se 
em preliminar, primário, secundário e terciário. A remoção 
de sólidos por sedimentação ou flotação e a desinfecção 
do efluente fazem parte, respectivamente, dos níveis

(A) preliminar e secundário. 

(B) primário e secundário. 

(C) primário e terciário. 

(D) secundário e terciário.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sete gramas de nitrogênio (N2), dezesseis gramas de oxi-
gênio (O2) e 3,3 gramas de hidrogênio (H2) são introduzi-
das em um frasco vazio, de  volume total de 80 litros a 
50 ºC. A pressão de cada gás na mistura e a pressão total, 
em atm, são respectivamente, 

Considere R = 0,082 L.atm.K-1.mol-1.

(A) 0,22; 0,66; 0,11 e 0,49. 

(B) 0,08; 0,22; 0,66 e 0,74. 

(C) 0,08; 0,66; 0,74 e 0,11.

(D) 0,22; 0,66; 0,74 e 0,33. 

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre a água, com pressão total de 760 mm Hg e a 25 ºC 
são recolhidos 500 mL de oxigênio. A pressão do vapor de 
água nesta temperatura é de 23,8 mm Hg. A pressão par-
cial do oxigênio, em atmosferas, e o número de mols reco-
lhidos são, respectivamente, 

Considere R = 0,082 L.atm.K-1.mol-1.

(A) 0,034 e 0,65. 

(B) 0,019 e 0,96. 

(C) 0,013 e 0,86.

(D) 0,045 e 0,76. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma amostra contendo 14 gramas de nitrogênio é aqueci-
da, à pressão constante, de 25 ºC a 75 ºC. A quantidade 
de calor, em calorias, necessária para o processo é de: 

Considere  a  capacidade  calorífica  molar  do  nitrogênio,  à 
pressão  constante,  em  função  da  temperatura,  em  (cal)/
(mol.ºC ), igual a 6,45+1,41 x 10-3 x T – 8,10 x 10-8 x T2

(A) 154,2 

(B) 168,3 

(C) 172,3

(D) 198,4 
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▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere as seguintes equações termoquímicas.

C(s) + O2(g) → CO2(g)

∆H = - 94,052 kcal
H2(g) + ½ O2(g) → H2O(l)

∆H = - 68,317 kcal
C6H6(l) + 15/2 O2(g) → 6 CO2(g) + 3 H2O(l) 

∆H = - 780,980 kcal

Com base nos dados, o valor do calor de formação de 1 
mol de benzeno líquido, a 25 ºC, é de:

(A) 11,72 kcal 

(B) 56,87 kcal 

(C) 76,92 kcal 

(D) 89, 43 kcal 

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O ácido acetil salicílico (C9H8O4) pode ser produzido pela 
reação do ácido salicílico (C7H3O6) com o anidrido acético 
(C4H6O3), conforme equação química a seguir:

C7H3O6(s) + C4H6O3(l) → C9H8O4(s)

A massa, em kg, de ácido salicílico necessária para produ-
zir 50 kg de ácido acetil  salicílico, considerando o rendi-
mento da reação em 85%, é de, aproximadamente: 

(A) 32 

(B) 38 

(C) 44 

(D) 49 

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um vaso reacional precisa conter água no estado de va-
por. Considere o volume desse vaso igual a 2,125 x 104 L 
à temperatura de 25 ºC. Sabendo-se que a pressão de va-
por da água nessa temperatura é de 23,8 mm Hg e sua 
densidade é de 1g/cm3, o volume, em mL, de água a ser 
adicionado no vaso, é de, aproximadamente:

Considere R = 0,082 L.atm.K-1.mol-1.

(A) 122 

(B) 257 

(C) 337 

(D) 490 

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A taxa de efusão de um gás de massa molar igual a 123,8 
g/mol é de 2,3 x 10-5. Nas mesmas condições, outro gás, 
de massa molar desconhecida, efunde-se a 6,4 x 10-5. A 
massa molar, em g/mol, desconhecida, é de, aproximada-
mente: 

(A) 12 

(B) 14 

(C) 16 

(D) 18 

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere os seguintes dados relativos a um gás desco-
nhecido, coletados em um frasco.

Massa do gás injetada: 15 mg
Pressão do gás: 28 mm Hg
Temperatura: 30 oC
Volume do frasco: 250 mL
R = 0,082 atm.L.K-1.mol-1

A massa molar, em g/mol, desse gás é de: 

(A) 41,4 

(B) 51,4 

(C) 61,4 

(D) 71,4 

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A produção de um fertilizante  se dá por  uma reação de 
equilíbrio químico. Para otimizar o processo, é necessário 
calcular  as  concentrações  dos  reagentes  e  produtos  no 
equilíbrio. Sabendo-se que a constante de equilíbrio da rea-
ção é de 1,3 e que ela pode ser descrita por: A(s)  → B(g) + 
C(s), e sabendo-se que a concentração inicial de A é igual a 
2 M, no equilíbrio, as concentrações, em M, de B e C, se-
rão, respectivamente:

(A) 1,08 e 2,32 

(B) 1,08 e 1,08 

(C) 2,32 e 1,78 

(D) 2,32 e 2,32 
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▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O coeficiente de partição de uma substância entre dois 
solventes é igual a 10. Caso 5 gramas dessa substância 
forem dissolvidas em 100 mL do solvente 1 e for extraída 
com três porções sucessivas de 50 mL do solvente 2, a 
massa residual, em gramas, no solvente 1, será igual a: 

(A) 0,12 

(B) 0,08 

(C) 0,04 

(D) 0,02 

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diversas reações industriais  são compostas de mais  de 
uma etapa. Considere a equação que representa uma rea-
ção genérica para produção de um combustível a seguir. 

Etapa 1: A(s) + B(l) → C(g) + D(l) (rápida)
Etapa 2: D(l) + E(s) → F(g) + G(l) (rápida)
Etapa 3: G(l) + I(l) → H(g) + W(l) (lenta)
Etapa 4: W(l) + J(s) → X(l) (rápida)

O determinante da velocidade dessa reação é a etapa

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere as seguintes situações a seguir.

Situação 1: ∆Ho
sis < 0 e ∆So

sis > 0
Situação 2: ∆Ho

sis < 0 e ∆So
sis < 0

Situação 3: ∆Ho
sis > 0 e ∆So

sis > 0
Situação 4: ∆Ho

sis > 0 e ∆So
sis < 0

A situação na qual o processo é espontâneo sob todas as 
condições é a: 

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere os dados da tabela a seguir. 

Substância Ponto de 
fusão (ºC)

Ponto de 
ebulição (ºC) Polaridade

A 5,5 80,1 Apolar
B - 95,0 110,6 Apolar
C 0,0 100,0 Polar

Com estas informações, as técnicas usadas para separar 
a mistura X: 50% de A e 50% de B e a mistura Y: 40% de 
C e 60% de A são, respectivamente, 

(A) destilação e filtração.

(B) destilação e decantação.

(C) decantação e destilação.

(D) filtração e decantação.
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