
   CONCURSO PÚBLICO UERJ                           PROVA DISCURSIVA                                                     1

                 CARGO: TÉCNICO UNIVERSITÁRIO-MÉDIO

PERFIL: TÉCNICO EM QUÍMICA / ÁREA: FORMAÇÃO GERAL

CONCURSO PÚBLICO UERJ 2010

CADERNO DE PROVA DISCURSIVA

Este caderno, com oito páginas numeradas sequencialmente, contém cinco questões discursivas.

Não abra o caderno antes de receber autorização.

Instruções
1. Verifique se você recebeu, além deste caderno, o caderno de prova objetiva.

2. Ao receber autorização para abrir os cadernos, verifique se a impressão, a paginação e a numeração das
questões estão corretas.
Se houver algum erro, notifique o fiscal.

3. Verifique se os seus dados estão corretos na sobrecapa deste caderno.

4. Retire o canhoto com cuidado para não danificar a prova. Esse canhoto servirá para futuras consultas

junto à SRH/UERJ.

5. Todas as respostas deverão ser apresentadas nos espaços apropriados, com caneta azul ou preta. Se o

espaço for insuficiente, utilize o verso da folha.

6. Responda às questões discursivas com letra legível, para não prejudicar o entendimento das mesmas

durante a correção.

7. Não serão corrigidas as provas que contenham qualquer marcação ou escritos que possam identificar o

candidato.

Informações Gerais
1. O tempo disponível para fazer as duas provas, incluindo a marcação do cartão de respostas, é de quatro

horas. Ao terminar as provas, entregue ao fiscal os dois cadernos de prova e o cartão de respostas.

2. Não será permitido nenhum tipo de pesquisa, uso de calculadoras, telefones celulares, relógios digitais ou

outros aparelhos eletrônicos.

3. Ao final da prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, sendo liberados somente

quando todos tiverem concluído e após assinatura na ata.

4. As questões das provas e seus gabaritos estarão disponíveis para consulta na página do concurso na

internet no primeiro dia útil após a realização da prova.

Boa prova!

TÉCNICO EM QUÍMICA
Formação Geral
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QUESTÃO

01
No desenvolvimento de um método analítico, por espectrofotometria de absorção molecular
UV-Vis, para a determinação de nióbio em ligas de urânio-nióbio, foram preparadas seis soluções
padronizadas com, respectivamente, 0,2, 0,4, 0,6, 1,0, 1,5 e 2,0 µg de nióbio por 5 mL de solução.
Uma solução-padrão foi utilizada na obtenção do espectro de absorção do nióbio na faixa de 350
a 472 nm, relativamente contra uma solução-branco. Observe a figura 1.
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Posteriormente, foram medidas as absorvâncias de todas as soluções padronizadas em três
comprimentos de onda, de acordo com a figura 1. As curvas analíticas obtidas, após a aplicação
do método da regressão linear simples, são mostradas na figura 2.
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A aplicação do modelo da regressão linear simples forneceu as seguintes equações, aqui
ordenadas segundo o decréscimo do coeficiente angular.

A = 0,463*m + 0,069A = 0,750*m A = 0,098*m + 0,016

Figura 1 – Espectro de absorção molecular UV do complexo de nióbio
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A partir dessas informações:

a)  indique uma vantagem e uma desvantagem para cada comprimento de onda, com base na figura 2;

b) estime a concentração de nióbio, em µg/L, sabendo-se que a solução-amostra tem uma
absorvância de 0,60 em 385 nm.

RESPOSTA
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QUESTÃO

02
Um bioquímico quer saber como os lipossomas perdem o íon fluoreto. Para fazer isso, ele
construiu uma curva analítica, conforme figura abaixo, com base nas medidas do potencial da
célula eletroquímica, em mV, em relação ao logaritmo da concentração molar do íon fluoreto.
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Calcule:
a) a concentração molar do íon flluoreto para uma solução na qual o potencial da célula medido foi
igual a 73,8 mV;

b) o potencial da célula eletroquímica, em mV, quando a concentração do íon fluoreto é igual a
1,0 x 10-3 mol/L.

RESPOSTA

Curva analítica do fluoreto, sendo E = 192,4 + 59,3 log [F-]
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QUESTÃO

03
Considerando os eletrodos indicador e de referência usados nas medidas de pH, explique, de
forma resumida, a origem do:

a) erro alcalino do eletrodo de membrana de vidro;

b) o potencial de junção líquida.

RESPOSTA
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QUESTÃO

04
Deseja-se validar um método para a determinação de metanol em vinho. Para isso, foram
realizadas 20 medidas repetidas de um branco analítico (vinho sem metanol), depois de
tratá-lo de modo similar àquele empregado com as amostras. A média das medidas do
branco analítico e o seu desvio padrão foram, respectivamente, 0,02 e 0,0134. A curva analítica
obtida, na qual S é a resposta do instrumento e C é a concentração do metanol, em ng/mL, a
partir das soluções- padrão, foi:

Com base nesses dados, determine os limites, em ng/mL, de:

a) detecção;

b) quantificação.

S = 0,03 + 0,013 C

RESPOSTA
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QUESTÃO

05
Os dados a seguir foram obtidos da titulação potenciométrica de 25,00 mL de uma solução
de cloreto com AgNO3 0,2322 mol/L.

Determine a concentração molar de cloreto.

RESPOSTA

   Volume de AgNO3

              (mL)
E  x  ECS

(V)
     ΔE / ΔV
(mV / 0,1 mL)

ΔE2 / ΔV2

15,80

15,90

16,00

16,10

16,20

16,30

16,40

16,50

0,173

0,182

0,196

0,225

0,289

0,319

0,335

0,346

9

14

29

64

30

16

11

+ 5

+ 15

+ 35

- 34

- 14

- 5
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RASCUNHO




