COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO – COPESE
MÓDULO I DO PISM – TRIÊNIO 2014-2016

Q1

PROVA DE QUÍMICA
INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

Será excluído do concurso o candidato que for flagrado portando ou
mantendo consigo celular, e/ou aparelho e componente eletrônico.

NOTA

Se solicitado pelo Fiscal, o candidato deve assinar a Ata de Abertura do Lacre, conforme Edital.
O candidato não pode usar em sala: boné, chapéu, chaveiros de qualquer tipo, óculos
escuros, relógio e similares.

1

Junto ao candidato, só devem permanecer documento e materiais para execução da prova.
Todo e qualquer outro material, exceto alimentos, água em garrafa transparente e
medicamentos, têm de ser colocados no saco plástico disponível, amarrado e colocado
embaixo da cadeira.

2

O candidato que possuir cabelos compridos deve mantê-los presos, deixando as orelhas
descobertas.
O candidato deve conferir se sua prova tem 2 questões. Caso haja algum problema,
solicitar a substituição de seu caderno ou página.
O candidato deve comunicar sempre aos fiscais qualquer irregularidade observada durante
a realização da prova. Não sendo tomadas as devidas providências a respeito de sua
reclamação, solicitar a presença do Coordenador do Setor ou comunicar-se com ele, na
secretaria, ao final da prova.
Para o desenvolvimento e a resposta das questões, só será admitido usar caneta
esferográfica azul ou preta de corpo transparente.
Em todas as páginas deste caderno, é expressamente proibido conter qualquer tipo de
informação tais como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa
identificar o candidato.

O candidato deve assinar a lista de presença com a assinatura idêntica à da sua identidade.
Os três últimos candidatos deverão permanecer até o final da prova para assinar a Ata de
Encerramento, conforme Edital.
CORTE APENAS ESTA PÁGINA.
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ASSINATURA: ............................................................................................................................................................

INSCRIÇÃO:

–

ATENÇÃO, FISCAL: NÃO CORTAR O CANHOTO ANTES DE ETIQUETAR E CONFERIR TODAS AS PROVAS.

INSCRIÇÃO

NOME LEGÍVEL: ......................................................................................................................................................

COLE AQUI A ETIQUETA

A duração da prova é de 4 horas. O candidato só poderá sair decorridos 1h e 30min.

ARBITRÁRIO

O candidato não pode retirar nenhuma página deste caderno.
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PARA O DESENVOLVIMENTO E A RESPOSTA DAS QUESTÕES, SÓ SERÁ ADMITIDO USAR CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

Questão 1 – Considere as substâncias puras KOH e HNO3 e suas propriedades apresentadas na Tabela 1 e responda
aos itens abaixo.

Tabela 1: Propriedades físicas e químicas das substâncias puras KOH e HNO3
Substância
o
Ponto de fusão/ C
o
Ponto de ebulição/ C
o
Condutividade elétrica a 25 C

KOH
360
1320
Não conduz

HNO3
– 42
83
Não conduz

Fonte: CRC Handbook of Chemistry and Physics, 95th Edition, William M. Haynes (ed.) 2014-2015.

o

a) Escreva o nome das substâncias e seus estados físicos a 25 C.
KOH

HNO3

b) Quais são os tipos de ligação química existentes nas duas substâncias puras?
KOH

HNO3

c) Escreva a fórmula estrutural do HNO3.

d) Explique por que as duas substâncias puras não conduzem corrente elétrica.
KOH

HNO3

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.
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Questão 2
O ar atmosférico é constituído, principalmente, de 78% de gás nitrogênio e 21% de gás oxigênio. O ar que respiramos
contém também material sólido particulado conhecido como poeira. Responda aos itens abaixo.
a) Cite uma técnica para “limpar” o ar atmosférico, ou seja, separar a poeira.

b) Depois de “limpo”, o ar é classificado como uma substância pura? Justifique a sua resposta.
Resposta

Justificativa

c) Os dois principais componentes do ar podem ser separados através de um sistema como o representado abaixo.

1- Primeiramente, o ar é convertido em líquido
o
pelo resfriamento a –200 C.

2- O ar líquido entra na coluna que contém
o
placas na temperatura de –190 C.

3- Os dois componentes são então recolhidos
separadamente: um no estado gasoso e o
outro no estado líquido.

Fonte: adaptado de www.agracadaquimica.com.br, acessado em 21 de outubro de 2014.

o

o

Sabendo-se que os pontos de ebulição do nitrogênio e do oxigênio são –196 C e –183 C, respectivamente, identifique
os componentes que são recolhidos como gás e líquido e escreva suas fórmulas moleculares.

d)

Gás:

Fórmula:

Líquido:

Fórmula:

Escreva o nome do método de separação descrito no item (c).

Proibido escrever na prova informações como: apelidos, desenhos, nome, números, símbolos e tudo o que possa identificar o candidato.

