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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

192 – QUÍMICO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhecimentos Gerais de Caxias Conhecimentos Específicos 

10 05 05 20 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.concursocaxias@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 
 

TEXTO 
 

AMOSTRA DA CIÊNCIA LOCAL 

O homem vivia tranquilo, 1 
Em paz com a vida e com ele.  2 

Um belo dia, entretanto,  3 

Resolve escrever um artigo  4 

Sobre o Brasil, bem cuidado.  5 
Mas Brasil se escreverá 6 
Com "s" mesmo, ou com “z”? 7 
Ele vai no dicionário: 8 
Dá com "s" e dá com "z".  9 

Telefona à Academia:  10 
"Ninguém sabe não senhor,  11 

Talvez com "s", ou com "z".  12 
Tira dinheiro do bolso,  13 

Numas notas vem escrito  14 
Com "s" a palavra Brasil,  15 

Noutras vem mas é com "z",  16 
O homem vai ao vizinho, 17 
Sujeito modesto e sábio  18 

"Não sei dizer não senhor,  19 
Só sei que meu filho Pedro  20 

Esteve um ano no Hospício  21 
Porque queria saber 22 
Justamente o que você 23 

Quer saber e não consegue."  24 
O homem perde a paciência,  25 

Tira uma faca do bolso, 26 
Boa faca pernambucana. 27 

- Não quero mais me amolar,  28 
Aqui deve estar escrito  29 

"Fabricado no Brasil."  30 
Conforme estiver aqui,  31 
D'agora em diante, afinal,  32 
Mesmo que seja com "s"  33 
(Prefiro que seja com "z")  34 

Escreverei a palavra; 35 
A faca será juiz. - 36 
O homem olha pra faca, 37 
Meu Deus! era made in Germany. 38 

Segura o homem na faca,  39 
A faca enterrou no corpo  40 
E o filólogo morreu.                                               41 

                                                            MURILO MENDES
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01) Uma das alternativas não encontra comprovação 
no texto. Marque-a.  

 
No texto, o poeta 

(A) totaliza o tempo através do uso do presente                         
-passado-futuro. 

(B) mostra-se desiludido em face de uma realidade 
que se apresenta contrária às suas expectativas. 

(C) Busca o desvendamento de uma verdade de 
interesse pessoal. 

(D) Evidencia a dificuldade de o homem lidar com a 
verdade absoluta. 

 

02) O texto revela 
 

(A) A valorização do produto estrangeiro. 

(B) Um “eu” distanciado do mundo enfocado. 

(C) Um nacionalismo exacerbado. 

(D) Uma narrativa que se utiliza do presente 
histórico. 

 

03) Não há equivalência entre o termo destacado e o 
que conota em: 

 

(A) “tranquilo”  (v.1) -  distante. 

(B) “bem cuidado” (v.5) - perfeccionismo. 

(C) “Hospício” (v.21) - reordenação. 

(D) “faca” (v.36) – solução. 
 

04) Na frase “A faca enterrou no corpo”  (v.40),  a 
expressão “a faca” exerce a mesma função 
sintática  de 

 

(A) “A faca” (v.36). 

(B) “a paciência” (v.25). 

(C) “O homem” (v.39.). 

(D) “Sobre o Brasil” (v.5). 
 

05) A expressão “um ano no Hospício” (v.21) exerce 
a mesma função sintática da oração 

 

(A) “O homem vivia tranquilo.” (v.1). 

(B) O homem vai ao vizinho” (v.17). 

(C)  “Mesmo que seja com “s”’ (v.33). 

(D) “que seja com “z”. (v.34). 
 

06) Desconsiderando a liberdade poética, uma das 
alternativas apresenta erro, levando-se em 
consideração a gramática padrão. Marque-a:  

 

(A) “Telefona à Academia” (v.10). 

(B) “Prefiro que seja com “z” (v.34). 

(C) “A faca será juiz” (v.36). 

(D) “Ele vai no dicionário” (v.8). 
 

07) Com referência aos mecanismos linguísticos 
usados no texto, é correto afirmar: 

 

(A) “tranquilo” (v.1), observando a ordem linear, se 
transposto para antes do verbo “vivia” altera o 
significado da oração. 

(B) O vocábulo “Conforme” (v.31) expressa modo. 

(C) A forma verbal “seja” (v. 34) expressa uma ação 
certa. 

(D) “Noutras vem mas é com “z” (v.16), do ponto de 
vista formal, dispensa a vírgula antes da 
conjunção “mas”. 

 

08) “Mesmo que” (v.33) inicia uma declaração: 
 

(A) “explicativa”. 

(B) “concessiva”. 

(C) “conclusiva”. 

(D) “comparativa”. 
 

09) A alternativa em que o emprego do recurso 
linguístico que aparece nesse texto está 
devidamente explicado é: 

 

(A) “vivia”, em “O homem vivia tranquilo” (v.1), 
expressa uma ação concluída no passado. 

(B) “Pedro”, em “...meu filho Pedro” (v.20), exerce a 
função de vocativo. 

(C) “Só”, em “Só sei que meu filho Pedro” (v.20), 
pertence à mesma classe morfológica de “belo”, 
(v.3). 

(D) “afinal”, em “D'agora em diante, afinal,” (v.32)  
expressa ideia de conclusão. 

 

10) Marque a alternativa cuja oração tem predicado 
verbo-nominal. 

 

(A) “O homem vivia tranquilo,” (v.1). 

(B) “meu filho Pedro / Esteve um ano no Hospício” 
(v.20/21). 

(C) “...mas é com “z” (v.16). 

(D) “Numas notas vem escrito / Com “s” a palavra 
Brasil” (v.14/15). 
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11) Considere o seguinte trecho de uma planilha 

editada no Microsoft Excel 2013 em português:  

 
Nas células B4 e B6 dessa planilha inseriram-se, 

respectivamente, as fórmulas  

= MAIOR(A1:A8;4) e =MOD(A2+A3;4).  

Os resultados obtidos nas células B4 e B6 

decorrentes da inserção dessas duas fórmulas são, 

respectivamente, 

(A) 6 e 4. 

(B) 3 e 1. 

(C) 1 e 3. 

(D) 4 e 9. 

 

12) Analise as seguintes afirmativas sobre funções 

na ferramenta Microsoft Office Excel 

2013 (configuração padrão). 

 

I. A função HOJE é útil quando você precisa exibir 

a data e a hora atuais em uma planilha . 

II. A função ARRED arredonda um número para um 

número especificado de dígitos. 

III. A função CONT.VALORES conta o número de 

células que não estão vazias em um intervalo. 

 

(A) Todos os itens estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Considere as afirmações abaixo sobre 

navegação na Internet e correio eletrônico: 

 

I. No navegador Google Chrome, um atalho de 

teclado que permite reabrir a última guia fechada 

e acessá-la é CTRL + T.  

II. Um proxy é um servidor que age como um 

intermediário para requisições de clientes 

solicitando recursos de outros servidores. No 

Firefox as configurações de conexão para usar 

um servidor proxy podem ser definidas no botão 

 . 

III. Webmail é um serviço de e-mail que permite ao 

usuário enviar e receber mensagens usando um 

navegador de internet.  

 

(A) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

14) Sobre conceitos de proteção e segurança da 

informação, malwares e pragas virtuais, julgue os 

itens abaixo: 

 

I. Screenlogger é um tipo de spyware usado por 

atacantes para capturar as teclas digitadas pelos 

usuários em teclados virtuais. 

II. Worm é um programa ou parte de um programa 

de computador, que se propaga inserindo cópias 

de si mesmo e se tornando parte de outros 

programas e arquivos. 

III. Um firewall é um dispositivo de segurança da 

rede que monitora o tráfego de rede de entrada e 

saída e decide permitir ou bloquear tráfegos 

específicos de acordo com um conjunto definido 

de regras de segurança. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item I está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                     QUESTÕES DE 11 A 15 
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15) Analise as seguintes afirmativas a respeito dos 

conceitos de Internet e intranet. 

 

I. É possível acessar a intranet apenas de 

computadores que estejam com o mesmo 

sistema operacional do servidor. 

II. A intranet é uma rede interna, com acesso 

somente para os funcionários de uma 

determinada empresa e, muitas vezes, liberado 

somente no ambiente de trabalho e em 

computadores registrados na rede. 

III. Na internet são utilizados protocolos específicos 

como DNS e HTTPS, que não usados na 

intranet. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(C) Apenas o item II está correto.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

 

 

 

 

 

 
 

 

16) No Hino Nacional Brasileiro, há em uma das suas 

estrofes dois versos de um poeta e professor 

nascido em Caxias no Maranhão. Que versos 

são esses? 

 

(A) “Gigante pela própria natureza / És belo, és forte 

/  impávido colosso” 

(B) Se em teu formoso céu, risonho e límpido / A 

imagem do Cruzeiro resplandece” 

(C) “Nossos bosques têm mais vida / Nossa vida em 

teu seio mais amores.” 

(D) “Deitado eternamente em berço esplêndido / Ao 

som do mar e à luz do céu profundo” 

 

17)  Sobre a cidade de Caxias no Maranhão, não é 

correto afirmar que: 

(A) Foi, primitivamente, um agregado de grandes 

aldeias dos índios Timbiras e Gamelas. 

(B) Está situada na mesorregião do leste 

maranhense e na microrregião de Porto Franco. 

 

 

 

(C) Através da Lei Provincial, número 24, datada de 

05 de julho de 1836, fora elevada à categoria de 

cidade com a denominação de Caxias. 

(D) Geograficamente, em relação ao território 

nacional, o município de Caxias está localizado 

na região Nordeste do Brasil, Oeste do Norte 

Brasileiro e a Leste do Estado do Maranhão. 

 

18) Dom Manoel Joaquim da Silveira denominou 

Caxias com qual título? 

 

(A) Freguesia das Aldeias Altas. 

(B) Arraial das Aldeias Altas. 

(C) Vila de Caxias. 

(D) A Princesa do Sertão Maranhense. 

 

19) O poder político executivo em Caxias é 

representado por qual(is) órgão(s)? 

 

(A) Câmara Municipal. 

(B) Tribunal de Justiça. 

(C) Controlador e Procuradoria Geral. 

(D) Prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. 

 

20)  No centro da Bandeira Nacional Brasileira, há a 

insígnia extraída do Lema Positivista escrito pelo 

seu idealizador e filósofo caxiense: “Ordem e 

Progresso”. Qual o nome desse idealizador e 

filósofo? 

 

(A) Raimundo Teixeira Mendes. 

(B) Joaquim Vespasiano Ramos. 

(C) Antônio Gonçalves Dias. 

(D) Henrique Maximiano Coelho Neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DE CAXIAS                                   

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Marque a alternativa correta: 
 

(A) Para efetuar uma análise gravimétrica, não 

podemos ter a formação de um precipitado. 

(B) A análise gravimétrica ou gravimetria é um 

método analítico quantitativo cujo processo 

envolve a separação e pesagem de um elemento 

ou um composto do elemento na forma mais pura 

possível. 

(C) A gravimetria engloba uma variedade de 

técnicas, em que a maioria envolve a 

transformação do elemento ou composto a ser 

determinado num composto impuro e instável e 

de estequiometria indefinida, cuja massa é 

utilizada para estabelecer a qualidade do analito 

original. 

(D) Em uma análise gravimétrica, não podemos 

utilizar cadinho de porcelana, papel filtro, funil e 

balança. 

 

22) São características físicas e organolépticas das 

águas de abastecimento público, EXCETO: 
 

(A) Odor. 

(B) PH. 

(C) Cloro residual. 

(D) Turbidez. 

 

23)  Em relação ao abastecimento de água, sob os 

aspectos sanitário e social, o abastecimento de 

água visa, fundamentalmente, EXCETO:  
 

(A) Controlar e prevenir doenças. 

(B) Facilitar a limpeza pública. 

(C) Facilitar o combate a incêndio. 

(D) Propiciar conforto, bem estar e segurança. 
 

24) Sobre Hidrólise, podemos afirmar, exceto: 
 

(A) A denominação de hidrólise é dada para qualquer 

reação química que envolva a quebra de uma 

molécula por ação da molécula de água.  

(B) É a reação da água com os cátions e ânions 

provenientes da dissociação iônica de um sal. 

(C) É a relação entre o número de íons formados e o 

número de moléculas dissolvidas. 

(D) Na química orgânica, hidrólise inclui, entre outras 

reações, saponificação de ácidos graxos e outros 

ésteres, inversão de açúcares, quebra de 

proteínas. 

 

 

 

25) São procedimentos importantes para uma etapa 

inicial que objetiva a clarificação da água, exceto: 

 

(A) Coagulação. 

(B) Floculação. 

(C) Sedimentação. 

(D) Abrandamento com cal. 

 

26) Sobre a cor como parâmetro de controle da 

qualidade da água, é correto afirmar que: 

 

(A) A cor verdadeira decorre de material em solução. 

(B) A cor aparente decorre de material em solução. 

(C) A cor verdadeira decorre de material em 

suspensão. 

(D) A cor aparente decorre de material em 

suspensão. 

 

 

27) A titrimetria está didaticamente dividida em 

quatro ramos, classificados de acordo com a 

reação química principal envolvida na 

determinação. Marque a 2ª coluna em relação a 

1ª e assinale a alternativa correspondente. 

 

I. Titrimetria ácido-base. 

II. Titrimetria de Óxido-Redução. 

III. Titrimetria de Precipitação. 

IV. Titrimetria de Complexação. 

 

 ) O pH (potencial hidrogênio (H)) representa a 

quantidade de íons hidrogênio (H+) presentes em 

uma solução. É um importante condicionador de 

reações químicas, sendo de extrema importância 

sua precisa determinação e controle.  

 ) Esse método envolve o uso de agentes 

oxidantes para a titulação de agentes redutores 

(e vice-versa). Tendo como restrição básica a 

necessidade de grande diferença entre os 

potenciais de oxidação e redução, de modo a ter 

-se mais nítidos resultados, sendo estes 

detectados por meio de indicadores químicos ou 

de vários métodos eletrométricos (indicadores 

físicos).  

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES DE 21 A 40 

http://www.ufpa.br/quimicanalitica/titrimetriaacidobase.htm
http://www.ufpa.br/quimicanalitica/titrioxidoreduc1.htm
http://www.ufpa.br/quimicanalitica/triticomplexacao.htm
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 ) O agente titulante forma um produto insolúvel 

com o analito. Apesar de ser efetuada com 

técnicas semelhantes às da Gravimetria, não 

está limitada pela necessidade de uma massa 

final mensurável, podendo lançar mão de outros 

parâmetros para a quantificação de resultados.  

 ) Objetiva a formação de um complexo (solúvel 

em água) com o analito, um íon metálico, este 

reagente muitas vezes é um agente quelante. As 

reações envolvidas podem ser controladas pelo 

pH.  

 

(A) I – II – III – IV. 

(B) I – III – II – IV. 

(C) II – I – III – IV. 

(D) II – IV – I – III. 

 

28) É uma vantagem da análise titrimétrica: 

 

(A) Execução muito mais rápida que a análise 

gravimétrica.  

(B) O método é fácil de ser instalado. 

(C) Economicamente viável. 

(D) Todas as alternativas anteriores. 

 

29) Com relação à potenciometria, marque a 

alternativa incorreta. 

 

(A) Consiste na medição da diferença de potencial 

entre dois elétrodos, de modo a obter informação 

qualitativas. 

(B) Dispensa as vidrarias e reagentes usados em 

diversas volumetrias clássicas. 

(C) Permite a determinação direta de determinadas 

e específicas substâncias. 

(D) Tornou-se um método difundido e confiável a ser 

aplicado nas volumetrias, em química analítica 

quantitativa. 

 

30) Em potenciometria, os eletrodos indicadores 

devem apresentar a seguinte característica: 

 

(A) Grande sensibilidade à espécie a ser 

determinada. 

(B) Alto grau de reprodutibilidade. 

(C) Resposta rápida à variação de concentração da 

espécie em determinação. 

(D) Todas as alternativas anteriores. 

 

31) Em colorimetria, para a aferição da cor, temos, 

exceto: 

 

(A) Tom. 

(B) Foco. 

(C) Luminosidade. 

(D) Saturação. 

 

32) “É um instrumento no qual contém componentes 

que geram energia luminosa e selecionam um 

comprimento de onda de luz específico. Em 

seguida, atravessa o raio de luz na amostra, 

mensurando a mudança da intensidade do feixe 

de luz após a travessia e, então, em um display, 

indica o valor da intensidade da luz.” Essa 

afirmação se refere ao: 

 

(A) Espectrofotômetro. 

(B) Espectro. 

(C) Infravermelho. 

(D) Radioativo. 

 

33) A água é um elemento natural que está em 

constante movimento, por conta da força 

gravitacional da Terra e da energia do Sol. Essa 

dinâmica constitui o que se convencionou 

chamar de ciclo da água. Com relação ao ciclo 

da água na natureza, marque a alternativa 

incorreta. 

 

(A) A água é um recurso renovável, pois se entende 

que ela não se esgota, mas se renova 

permanentemente. 

(B) As águas são as mesmas em todo o tempo em 

um mesmo lugar, o que significa que as águas 

que hoje compõem um determinado rio, sempre 

ficarão nesse rio.  

(C) Há uma dinâmica constante das águas no 

planeta Terra, e há uma renovação completa das 

águas existentes no planeta, o que significa que 

todas as águas passam por um processo cíclico, 

ora em estado líquido, ora em estado gasoso e 

ora em estado sólido. 

(D) Nas áreas continentais, as águas precipitadas 

podem infiltrar nos solos ou rochas, formando 

aquíferos, bem como ressurgir na superfície em 

forma de nascentes ou fontes, e ainda servir 

como abastecimento de rios e lagos.  

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Volumetria
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34) A geração indiscriminada de Resíduos Sólidos 

(RS) causam riscos ao equilíbrio ambiental e à 

saúde pública ao passo que é considerada como 

um dos problemas ambientais mais 

preponderantes na atualidade. Sobre os 

impactos causados por resíduos sólidos, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

(A) A poluição do ar se dá principalmente pela 

queima irregular dos resíduos e pela alta 

produção do biogás no processo de 

decomposição anaeróbica. 

(B) A poluição biológica caracteriza-se pelo aumento 

de coliformes totais e fecais, já a poluição 

química reduz drasticamente o nível de oxigênio 

e diminui a DBO (Demanda Bioquímica de 

Oxigênio). 

(C) A poluição do solo ocorre pela alteração de suas 

propriedades físicas e químicas devido ao alto 

teor energético de algumas substâncias 

presentes nos RS. 

(D)  Propriedades químicas da água, como a dureza, 

a condutividade e o PH, podem ser alterados e 

tornar o sistema aquático impróprio para o uso 

humano. 

 

35) A imagem abaixo representa: 

 

 
 

(A) Funil de bromo ou funil de separação. 

(B) Condensador. 

(C) Dessecador. 

(D) Kitassato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36) A imagem abaixo representa: 

 

 
 

 

(A) Condensador. 

(B) Vareta de vidro. 

(C) Funil de vidro. 

(D) Bureta. 

 

37)  A vantagem desse balão sobre os demais é que 

ele possui uma graduação volumétria com maior 

precisão. Mas o volume é único e fixo, sendo 

descrito na parte externa do balão. 

 

O enunciado acima se refere ao: 

(A) Balão de destilação. 

(B) Balão de fundo chato. 

(C) Balão de fundo redondo. 

(D) Balão volumétrico. 

 

38) São consideradas substâncias padrão primário 

somente aquelas que satisfazem os seguintes 

requisitos: 

 

(A) A substância deve possuir baixo peso molecular. 

(B) As impurezas devem ser facilmente identificáveis 

em ensaios qualitativos conhecidos. 

(C) As substâncias devem ser de fácil obtenção, 

purificação, dessecação e conservação. 

(D) O teor de impurezas não deve ser superior a 0,01 

- 0,02%. 

 

39) Com relação à segurança em laboratório, 

marque V(verdadeiro) ou F (falso) e assinale a 

alternativa correspondente. 

 

 ) Ao montar aparelhos de vidro ou inserir tubos 

em rolhas, deve-se usar os devidos 

equipamentos de proteção, tais como luvas, 

óculos, além de envolver o tubo num tecido para 

maior proteção. 

 ) É recomendável aquecer líquidos em chapas de 

aquecimento elétrico ou em banho-maria. 
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 ) Para aquecer líquidos em bico de Bunsen e 

recipiente de vidro, sempre que possível usar 

placa de vitrocerâmica. 

 ) Para operações frequentes com frascos 

grandes, isto é, acima de 3 litros, usar um 

revestimento de borracha de neoprene sobre a 

bancada. 

 

(A) V – V – V – V. 

(B) V – F – V – F. 

(C) V – V – F – V. 

(D) V – V – V – F. 

 

40) O símbolo representado a seguir significa: 

 
 

(A) Corrosivo. 

(B) Inflamável. 

(C) Irritante.  

(D) Oxidante. 

 


