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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES: 

 
 

 

� Verifique, nos espaços devidos do CARTÃO-RESPOSTA, se o número de controle é o mesmo que 

está ao lado do seu nome na folha de chamada. Caso o número de controle não corresponda ao 

que está nessa folha, comunique imediatamente ao fiscal de prova. Não se esqueça de assinar 

seu nome no primeiro retângulo. 

� Marque as respostas das questões no CARTÃO-RASCUNHO, a fim de transcrevê-las, com caneta 

esferográfica preta, de ponta grossa, posteriormente, no CARTÃO-RESPOSTA. 

� Não pergunte nada ao fiscal, pois todas as instruções estão na prova. Lembre-se de que uma 

leitura competente é requisito essencial para a realização da prova. 

� Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO-RESPOSTA, para que ele não seja rejeitado pela 

leitora. 
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Língua�Portuguesa��

As questões de 01 a 08 deverão ser respondidas com base no texto abaixo: 

PESSOAS 

m recente evento cultural em nossa 
cidade, cuja pauta era a metodologia da 
educação, professores debatiam recursos 

materiais, tecnologias e novas ferramentas de apoio 
ao melhor desempenho pedagógico. Um dos 
painelistas encaminhou a assistência à reflexão ao 
dizer, repetir e assinalar a frase que redirecionou a 
programação: 

– Amigos, não podemos esquecer que tudo 
vai muito bem, mas o importante é que 
trabalhamos com pessoas. Nosso foco é gente. 
Pessoas, só pessoas! 

Não que o expositor pretendesse invalidar 
o tema tecnológico ou quisesse fazer qualquer 
desconstituição do núcleo proposto pelos 
organizadores, mas alertava para a relevância das 
pessoas para quem trabalha em educação. Logo 
começaram as conversas paralelas, acentuadas nos 
intervalos para o café e a água mineral. Reflito 
agora também. 

Não existe atividade humana que não seja 
voltada para as pessoas. 

O zelador de um zoológico tem como 
objetivo atender pessoas. Quando vai à jaula e trata 
do leão, faz isso por causa das pessoas que virão ao 
parque para olhar e curtir os animais. Pareceu-me 
óbvia a conclusão, mas a ela chegaram após aquela 
advertência inicial. Planta-se, cultiva-se, colhe-se, 
tudo se faz por causa e para as pessoas. Somos 
seres postos sobre o planeta para uma vida de 
relação. Preocupa-nos o ambiente? Por causa das 
pessoas e não das árvores. Para quem os frutos e a 
sombra? Toda a festa de beleza que a Natureza 
oferece tem sentido por causa das pessoas, 

acontece para as pessoas. Escrevemos e 
publicamos para sermos lidos pelos demais, que 
para o ermitão bastaria o pensar. E até o náufrago 
solitário na ilha mais deserta, ou ainda aquele que 
voluntariamente retirou-se, mesmo esses têm a 
mente voltada para as lembranças que outras 
pessoas causaram. O amor e o ódio, a verdade e a 
mentira, quaisquer sentimentos, o sorriso e a dor, 
as reações das pessoas têm como alvo outras 
pessoas. Mesmo Narciso, em seus delírios de 
egocentrismo, vendo a imagem refletida no lago 
em que morreu, chegou à tragédia seduzido pela 
pessoa que o espelho d’água lhe mostrava, ainda 
que fosse ele mesmo, mas uma pessoa. 

Não são apenas os professores, mas 
todos nós só daremos sentido ao que fazemos se 
o fizermos para todas as pessoas. Todos os atos e 
fatos dos homens e das mulheres têm causa e 
consequência nos encontros e desencontros de 
homens e mulheres. O comportamento cidadão, 
tão desejado e que se quer construir com a 
solidez que as Constituições dos países 
respaldam, acontece em sociedade. Pessoas 
formam famílias, tribos, clubes e partidos 
políticos. Organizam-se em empresas ou 
instituições, públicas ou privadas, mas sempre são 
pessoas que giram a roda do mundo. Da 
provocação daquele professor recolheu-se a 
certeza de que temos esquecido ou relegado à 
pouca relevância a verdadeira missão que nos 
cabe: cuidar para que as pessoas tenham 
motivação, interesse e lhes seja possível e 
agradável viver com pessoas. Pessoas, só pessoas. 
É o que somos. 

Cláudio Brito, Zero Hora, 02/04/2012 

1 

Segundo o texto, o evento cultural 

comentado pelo articulista visava, 

primordialmente, ao debate sobre 

 

(a) métodos de aprendizagem. 

(b) economia de mercado. 

(c) sustentabilidade. 

(d) meio-ambiente. 

(e) tecnologias de informação. 

 

 

 

2�

Para o painelista referido no texto, 

 

(a) o cidadão prescinde da sociedade para exercer 
seus direitos e deveres. 

(b) as profissões devem visar, precipuamente, ao 
sucesso financeiro de quem as exerce. 

(c) o homem só se constitui em relação com o outro. 

(d) a robótica pode substituir, perfeitamente, o 
trabalho humano. 

(e) os professores são os únicos profissionais que 
devem considerar a relevância das pessoas no 
trabalho desempenhado. 
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Das afirmações seguintes: 
 

I) Na linha 2, a expressão ... cuja pauta era...está 
se referindo ao assunto do evento. 

II) Em redirecionou (linha 7), o elemento re 
permite inferir que já havia uma direção anterior. 

III) O painelista usou o exemplo do zelador do 
zoológico (linha 23) para explicar seu ponto de 
vista. 

 

está (ão) correta(s) 

 

(a) apenas a I e a II. 

(b) apenas a II e a III. 

(c) apenas a II. 

(d) apenas a III. 

(e) a I, a II e a III.  

4�

Na sequência “Quando vai à jaula e trata 

do leão, faz isso por causa das pessoas...” (linhas 

24 e 25), os nexos sublinhados expressam, 

respectivamente, uma relação de 

 

(a) proporcionalidade e adversidade. 

(b) temporalidade e causalidade. 

(c) adversidade e conformidade. 

(d) conformidade e proporcionalidade. 

(e) causalidade e temporalidade. 

5�

O único par que estabelece uma relação 

correta entre referente e referido é 

 

(a) ela (linha 27) – advertência inicial. 

(b) esses (linha 39) – o náufrago solitário. 

(c) isso (linha 25) – vai à jaula e trata do leão. 

(d) seus (linha 44) – delírios. 

(e) lhe (linha 47) – espelho d’água. 

 

 

 

 

 

6�

A palavra ermitão (linha 37) poderia ser 
substituída, sem alteração de sentido, por 

 
(a) analfabeto. 

(b) iletrado. 

(c) estrangeiro. 

(d) incapaz. 

(e) solitário. 

7�

A sequência ... para sermos lidos pelos 

demais, ... (linha 36), poderia ser substituída, sem 
prejuízo do sentido, pela estrutura 

 
(a) para que fôssemos lidos pelos demais. 

(b) para que tenhamos sido lidos pelos demais. 

(c) para que sejamos lidos pelos demais. 

(d) para termos sido lidos pelos demais. 

(e) para que houvéssemos sido lidos pelos demais. 

8�

A manifestação do jornalista sobre o que é 

relatado encerra um juízo de valor que se 

configura como uma 

 

(a) contestação. 

(b) ironia. 

(c) negação. 

(d) reprovação. 

(e) aprovação. 
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Conhecimentos�específicos�

9�

A presença de isótopos naturais mais 
pesados em substâncias orgânicas pode ser 
detectada no espectro de massas, através da 
presença de picos M+ + 1 e M+ + 2, por exemplo. Dos 

compostos listados a seguir, o que apresenta um 

pico M
+
 + 2 no espectro de massas com 

intensidade aproximadamente igual à do íon 

molecular é 

 

(a) C4H9Cl 

(b) C4H9OH 

(c) C4H10 

(d) C4H9Br 

(e) C5H12 

10�

Nesta técnica de ionização, as moléculas da 
substância a ser analisada são submetidas a uma 
temperatura alta o bastante para produzir um vapor 
molecular, que então é ionizado através do 
bombardeamento por um feixe de elétrons de alta 
energia. Essa técnica de ionização é chamada de  

 

(a) ionização química. 

(b) ionização por impacto de elétrons. 

(c) ionização por dessorção a laser com auxílio de 
matriz. 

(d) ionização por electrospray. 

(e) ionização por dessorção em plasma. 

11�

O espectro de RMN-1H de uma molécula com 
fórmula molecular C4H8O2 apresenta os seguintes 
valores de deslocamento químico (valores em δ, 
ppm): 1,25 (t, J = 7,2 Hz; 3H); 2,04 (s, 3H); 4,12 (q, J 
= 7,2 Hz, 2H). Este espectro corresponde à 

molécula de 

 

(a) ácido butanoico. 

(b) propionato de metila. 

(c) formiato de propila. 

(d) acetato de etila. 

(e) 3-hidroxi-butan-2-ona. 

12�

Das alternativas abaixo, a que apresenta 

apenas núcleos que podem ser detectados no 

espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear 

é 

 
(a) 1H, 13C, 17O, 19F, 31P. 

(b) 1H, 12C, 16O, 19F, 31P. 

(c) 2H, 13C, 16O, 19F, 15N. 

(d) 2H, 12C, 17O, 19F, 31P. 

(e) 1H, 13C, 16O, 19F, 15N. 

13�

Os espectrômetros de campo alto, com 
magnetos supercondutores, necessitam de 
temperaturas baixas para sua operação. Das 
afirmações abaixo sobre a manutenção do 
espectrômetro: 

 
I) A temperatura ideal para funcionamento do 

magneto supercondutor é 0 oC. 

II) Os criogênios mais comuns utilizados para 
manter o equipamento em funcionamento são 
hélio líquido e nitrogênio líquido. 

III) Os criogênios mais comuns utilizados para 
manter o equipamento em funcionamento são 
nitrogênio líquido e amônia líquida. 

 
Está(ão) correta(s) 
 

(a) apenas a III. 

(b) apenas a I. 

(c) apenas a II e a III. 

(d) apenas a II. 

(e) a I, a II e a III. 

14�

Segundo o índice de deficiência de 

hidrogênios, um composto com fórmula 

molecular C5H6O apresenta 
 

(a) duas insaturações. 

(b) três insaturações. 

(c) uma insaturação. 

(d) nenhuma insaturação. 

(e) quatro insaturações. 
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Das afirmações sobre o espectro totalmente 
desacoplado de RMN-13C de compostos carbonílicos: 

 
I) Aldeídos e cetonas apresentam, em sua maioria, 

o sinal da carbonila com deslocamento químico 
entre 185 e 220 ppm. 

II) Ácidos carboxílicos e ésteres apresentam, em 
sua maioria, o sinal da carbonila com 
deslocamento químico entre 155 e 185 ppm. 

III) Aldeídos e cetonas apresentam, em sua maioria, 
o sinal da carbonila com deslocamento químico 
entre 80 e 110 ppm. 

 

Está(ão) correta(s) 

 

(a) apenas a I. 

(b) apenas a II. 

(c) apenas a I e II. 

(d) apenas a III. 

(e) apenas a II e a III. 

16�

É possível distinguir isômeros de mesma 
forma molecular com base em seus espectros de 
massas. Os espectros de massas obtidos por 
ionização de impacto de elétrons do 2-metilbutano e 
do pentano apresentam como pico base m/z = 43. 
Das afirmações sobre os espectros destes 
compostos: 

 
I) O pico do íon molecular nos espectros dos dois 

compostos possui m/z = 73. 

II) O espectro do 2-metilbutano apresenta um pico 
m/z = 57 com intensidade superior ao pico m/z = 
57 gerado para o pentano. 

III) O espectro do 2-metilbutano apresenta um pico 
m/z = 57 com intensidade inferior ao pico m/z = 
57 gerado para o pentano. 

 

Está(ão) correta(s) 

 

(a) apenas a II. 

(b) apenas a I. 

(c) apenas a III. 

(d) apenas a I e a II. 

(e) apenas a I e a III. 

17�

Solventes deuterados são empregados em 
técnicas de análise por ressonância magnética 
nuclear. Solventes comumente utilizados são o 
clorofórmio-d (CDCl3) e dimetilsufóxido-d6 [(CD3)2 SO]. 
No espectro de RMN-

13
C, os sinais referentes ao 

carbono do CDCl3 e aos carbonos do (CD3)2 SO, 

são, respectivamente, 
 

(a) um singleto; um tripleto. 

(b) um tripleto; um septeto. 

(c) um tripleto; dois tripletos. 

(d) um singleto; um septeto. 

(e) um singleto; dois singletos. 

18�

Uma ferramenta muito utilizada para a 
interpretação de espectros de cetonas é o padrão de 
fragmentação devido ao rearranjo de McLafferty. Por 
exemplo, a 2-pentanona apresenta em seu espectro 
de massas o íon molecular m/z = 86. O íon molecular 
sofre um rearranjo de McLafferty liberando uma 
molécula neutra de ____________, gerando o 
fragmento positivo de m/z = _______. Os termos que 

completam corretamente a frase acima são, 

respectivamente, 

 
(a) metano; 71. 

(b) CO; 58. 

(c) etano; 56. 

(d) eteno; 58. 

(e) propeno; 44. 

19�

Os dados abaixo foram extraídos de um 
espectro de absorção no infra-vermelho: 

– Em 3300 cm-1; banda de absorção forte e 
larga. 

– Entre 3000-2800 cm-1; bandas de absorção 
de intensidade média. 

– Em 2100 cm-1; banda de absorção média e 
fina. 

Dos compostos listados a seguir, o que se 

enquadra aos dados espectrais listados 

anteriormente é 

 
(a) 2-propen-1-ol. 

(b) 2-propin-1-ol. 

(c) 1-butino. 

(d) 2-butino. 

(e) propanal. 
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Das afirmações abaixo, sobre as bandas de 
absorção no Infra-vermelho de compostos orgânicos: 

 
I) Ligações mais fortes apresentam bandas de 

absorção em comprimentos de onda maiores. 

II) Quanto maior a mudança no momento de dipolo 
de uma ligação, mais intensa é a banda de 
absorção. 

III) A deslocalização eletrônica e o efeito eletrônico 
de substituintes vizinhos não influenciam na 
posição exata de uma banda de absorção. 

 
Está(ão) correta(s) 
 

(a) apenas I. 

(b) apenas II. 

(c) apenas III. 

(d) apenas I e II. 

(e) apenas II e III. 

21�

Um importante grupo funcional que fornece 
uma banda de absorção muito característica nos 
espectros de IV é o grupo carbonila. Esse grupo está 
presente nos aldeídos, nas cetonas, nos ésteres, nos 
ácidos carboxílicos, nas amidas, nos anidridos de 
ácido, entre outros. Abaixo são feitas três afirmativas 
relacionadas ao estiramento ou deformação axial do 
grupo carbonila: 

 
I) A frequência de estiramento da ligação dupla 

carbono-oxigênio do grupo carbonila dá origem a 
um pico intenso entre 1630 e 1780 cm-1 e a 
localização exata depende da função orgânica. 

II) Uma cetona normal tem o estiramento 
vibracional do grupo carbonila em 1680 cm-1 e 
uma cetona que é conjugada com uma ligação 
C=C absorve em número de onda mais alto, 
próximo a 1715 cm-1. 

III) A presença de um grupo elétron-doador (NH2) 
ligado diretamente ao grupo carbonila, faz a 
posição da banda de estiramento se deslocar 
para número de onda mais baixo, enquanto a 
presença de um grupo elétron-atrator (OR) 
desloca para número de onda mais alto. 

 

Com relação a essas afirmativas, está(ão) 

correta(s) 

 
(a) apenas I. 

(b) apenas II. 

(c) apenas III. 

(d) apenas II e III. 

(e) apenas I e III. 

22�

Os grupos hidroxila de álcoois e fenóis são 
fáceis de ser reconhecidos nos espectros de IV 
através de suas bandas de absorção de estiramento 
ou deformação axial da ligação O-H, que ocorrem na 
faixa de 3200-3550 cm-1. Sobre essas bandas de 
absorção, são feitas as afirmativas abaixo: 

 
I) A grande largura típica dessa banda na região 

de 3200-3550 cm-1 é devida à associação das 
moléculas através de ligação de hidrogênio 
intermolecular, provocando uma distribuição de 
frequências de estiramentos para a ligação O-H. 

II) Em soluções muito diluídas de um álcool ou 
fenol em um solvente aprótico, a absorção da 
ligação OH ocorre como um pico muito estreito 
na região de 3590-3650 cm-1, porque não há 
formação de ligação de hidrogênio, ou seja, os 
grupos hidroxila estão “livres” (não associados). 

III) Se um álcool ou fenol está presente em uma 
solução muito diluída em CCl4, o estiramento da 
ligação O-H ocorre como um pico muito estreito 
na região de 3590-3650 cm-1, indicando a baixa 
solubilidade dos compostos no solvente. 

 

Com relação a essas afirmativas, está(ão) 

correta(s) 

 
(a) apenas a III. 

(b) apenas a II. 

(c) apenas a I. 

(d) apenas a I e a II. 

(e) apenas a II e a III. 

23�

É uma técnica térmica de análise baseada na 
variação entálpica, na qual são medidas diferenças no 
fluxo de calor entre uma substância e um material de 
referência em função da temperatura. Ambas, amostra e 
referência, são submetidas a um mesmo programa 
controlado de aquecimento ou arrefecimento. 

A frase anterior refere-se a 

 
(a) Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC). 

(b) Análise Térmica Diferencial (DTA). 

(c) Análise Termogravimétrica (TG). 

(d) Análise Elementar (CHN). 

(e) Espectroscopia de Absorção Atômica (AAS). 
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A diferença básica entre a _______________ 
e a ________________ é que a primeira trata-se de 
um método calorimétrico no qual são medidas 
diferenças em ______________, enquanto que, na 
segunda, são medidas diferenças em 
________________. 

Os termos que completam, de forma 

correta, a frase anterior são, respectivamente, 

 
(a) calorimetria diferencial de varredura, análise 

termogravimétrica, temperatura, energia. 

(b) análise térmica diferencial, calorimetria diferencial 
de varredura, energia, temperatura. 

(c) calorimetria diferencial de varredura, análise 
térmica diferencial, energia, temperatura. 

(d) análise térmica diferencial, calorimetria diferencial 
de varredura, temperatura, energia. 

(e) análise termogravimétrica, calorimetria diferencial 
de varredura, temperatura, energia. 

25�

Das afirmações sobre cromatografia líquida 
de alta eficiência (CLAE): 

 
I) A fase móvel deve ser de alto grau de pureza. 

II) A fase móvel deve dissolver a fase estacionária. 

III) A fase móvel deve ter alta viscosidade. 

 
Está(ão) correta(s) 
 

(a) apenas a I. 

(b) apenas a II. 

(c) apenas a III. 

(d) apenas a I e a II. 

(e) apenas a II e a III. 

26�

Reservatório de solvente, filtro e 

degaseificador, bomba, manômetro, sistema de 

injeção de amostra, coluna, detector, 

amplificador, controles eletrônicos e registrador 

são componentes essenciais do instrumento 

analítico para realização da seguinte técnica: 
 

(a) cromatografia em camada delgada. 

(b) cromatografia líquida de alta eficiência. 

(c) espectroscopia de absorção no infra-vermelho. 

(d) espectroscopia de absorção atômica. 

(e) espectroscopia de ressonância magnética 
nuclear. 

27�

Das afirmativas abaixo, sobre o princípio de 
operação do detector por espectrofotometria  
UV-visível do aparelho para a técnica de 
cromatografia líquida de alta eficiência, (CLAE): 

 
I) Seu princípio de operação baseia-se na 

mudança no índice de refração da fase móvel. 

II) Seu princípio de operação baseia-se na 
absorbância de luz por parte da amostra. 

III) Seu princípio de operação baseia-se na 
condutividade elétrica devido à presença de 
íons. 

 

Está(ão) correta(s) 

 

(a) apenas a I. 

(b) apenas a II. 

(c) apenas a III. 

(d) apenas a I e a II. 

(e) apenas a II e a III. 

28�

Das afirmações sobre o processo de 
separação na cromatografia líquida de alta eficiência: 

 
I) Quando os solventes variam ao longo do 

processo de separação, o sistema de eluição é 
chamado de sistema isocrático. 

II) Quando um único solvente é utilizado para 
realizar toda a separação, o sistema é chamado 
de isocrático. 

III) Quando a composição de solventes varia ao 
longo do processo de separação, o sistema de 
eluição é chamado de sistema de eluição 
gradiente. 

 

Está(ão) correta(s) 

 

(a) apenas a I e a III. 

(b) apenas a II. 

(c) apenas a III. 

(d) apenas a I e a II. 

(e) apenas a II e a III. 
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Para uma mistura constituída de naftaleno, 

ácido benzoico e álcool benzílico, a ordem de 

eluição, em uma coluna cromatográfica de fase 

normal de silicagel, utilizando hexano como 

eluente, é 

 

(a) álcool benzílico, naftaleno e ácido benzoico. 

(b) naftaleno, ácido benzoico e álcool benzílico. 

(c) naftaleno, álcool benzílico e ácido benzoico. 

(d) ácido benzoico, naftaleno e álcool benzílico. 

(e) ácido benzoico, álcool benzílico e naftaleno. 

30�

Considere as afirmações sobre os detectores 
utilizados em cromatografia a gás. 

 
I) Fragmentos iônicos são produzidos resultando 

em um sinal elétrico que é amplificado e 
registrado. 

II) A corrente gerada por elétrons produzidos por 
bombardeamento do gás de arraste com 
partículas beta é diminuída pela eluição de 
moléculas que capturam elétrons. 

III) Filamentos metálicos aquecidos perdem calor ao 
serem expostos ao gás de arraste. A velocidade 
de esfriamento do filamento depende da 
composição do gás de arraste.  

 

As propriedades acima se referem, 

respectivamente, aos princípios de detecção do 

 

(a) detector por ionização de chama, detector por 
condutividade térmica e detector por captura de 
elétrons. 

(b) detector de captura de elétrons, detector de 
ionização de chama e detector por condutividade 
térmica. 

(c) detector por condutividade térmica, detector de 
captura de elétrons e detector de ionização de 
chama. 

(d) detector por condutividade térmica, detector de 
ionização de chama e detector de captura de 
elétrons. 

(e) detector de ionização de chama, detector de 
captura de elétrons e detector por condutividade 
térmica. 

31�

Na técnica da cromatografia gasosa, o tempo 
de retenção de uma substância é uma função da sua 
pressão de vapor. As substâncias mais voláteis 
presentes em uma mistura possuem menor tempo de 
retenção. A diminuição do fluxo do gás de arraste 
______________ o tempo de retenção; o aumento da 
temperatura da coluna capilar ______________ o 
tempo de retenção e o aumento no comprimento da 
coluna ______________ o tempo de retenção.  

Os termos que completam, de forma 

correta, a frase anterior são, respectivamente, 

 

(a) aumenta, não altera, diminui. 

(b) diminui, aumenta, diminui. 

(c) aumenta, diminui, aumenta. 

(d) não altera, diminui, aumenta. 

(e) diminui, não altera, aumenta. 

32�

As afirmações sobre fase estacionária e 
coluna utilizadas em cromatografia gasosa, 

 
I) A separação das substâncias presentes na 

amostra baseia-se na diferença de solubilidade 
na fase estacionária e na volatilidade. 

II) A separação das substâncias presentes na 
amostra baseia-se na diferença de adsorção 
física e química na fase estacionária e na 
volatilidade. 

III) Possui um diâmetro interno de 0,15 a 0,75 mm e 
um comprimento médio de 50 m. 

 

referem-se, respectivamente, a 

 

(a) suporte sólido, fase estacionária líquida, recheio 
da coluna. 

(b) fase estacionária sólida, fase estacionária líquida, 
coluna recheada. 

(c) fase estacionária líquida, suporte sólido, coluna 
recheada. 

(d) fase estacionária sólida, fase estacionária líquida, 
coluna capilar. 

(e) fase estacionária líquida, fase estacionária sólida, 
coluna capilar. 
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De caráter não destrutivo, este detector é 
especialmente útil para a análise de pesticidas 
organoclorados e substâncias nitrogenadas e é pouco 
sensível à presença de hidrocarbonetos e álcoois. 

Essas são características do seguinte 

detector utilizado em cromatografia gasosa: 

 

(a) detector de ionização de chama. 

(b) detector termiônico. 

(c) detector de captura de elétrons. 

(d) detector de condutividade térmica. 

(e) detector fotossensível. 

34�

Na _______________________ a fonte de 
radiação é a própria amostra, e a energia para 
excitação dos átomos do analito é proveniente de 
uma chama, forno ou plasma. Na 
___________________ a fonte de radiação é 
normalmente uma fonte de linha, como uma lâmpada 
de cátodo oco.  

Os termos que completam as afirmações 

anteriores são, respectivamente, 

 

(a) espectroscopia de emissão atômica; 
espectroscopia de absorção atômica. 

(b) espectroscopia de emissão atômica; 
espectroscopia de absorção molecular UV/visível. 

(c) fluorescência; fosforescência. 

(d) fosforescência; fluorescência. 

(e) espectroscopia de absorção atômica; 
espectroscopia de emissão atômica. 

35�

Nesta técnica espectroscópica, é medida a 
emissão de uma molécula previamente excitada pela 
absorção de radiação eletromagnética de 
comprimento de onda inferior. O tempo de vida do 
estado excitado é da ordem de 10-5 s ou menos. 
Trata-se da 

 

(a) espectroscopia de fosforescência. 

(b) espectroscopia de absorção atômica. 

(c) espectroscopia de emissão atômica. 

(d) espectroscopia de fluorescência molecular. 

(e) espectroscopia de absorção no infra-vermelho. 

36�

Das afirmações sobre a técnica de 
espectroscopia de fluorescência molecular: 

 
I) A fluorescência ressonante é observada quando 

a luz emitida possui o mesmo comprimento de 
onda que a luz absorvida pelas moléculas. 

II) Moléculas rígidas e complexadas (quelatos) 
possuem maior rendimento quântico de 
fluorescência do que moléculas flexíveis. 

III) As medidas de fluorescência são independentes 
da concentração da amostra. 

 

Está(ão) correta(s) 

 

(a) apenas a I. 

(b) apenas a II. 

(c) apenas a I e a III. 

(d) apenas a I e a II. 

(e) apenas a II e a III. 

37�

A fluorescência molecular envolve a energia 
liberada na transição eletrônica de um estado 
___________________ para um estado 
_____________________; a fosforescência 
molecular envolve a energia liberada na transição de 
um estado _______________________ para um 
estado ______________________. 

Os termos que completam, de forma 

correta, as afirmações anteriores são, 

respectivamente, 

 

(a) excitado tripleto; fundamental singleto; excitado 
singleto; fundamental singleto. 

(b) excitado singleto; fundamental singleto; excitado 
tripleto; fundamental singleto. 

(c) fundamental singleto; excitado singleto; 
fundamental singleto; excitado tripleto. 

(d) excitado tripleto; fundamental singleto; excitado 
singleto; fundamental tripleto. 

(e) fundamental tripleto; excitado singleto; 
fundamental singleto; excitado tripleto. 
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Das afirmações sobre a espectroscopia de 
absorção molecular UV/visível: 

 
I) Cromóforos são grupos funcionais insaturados 

de moléculas orgânicas que absorvem na região 
do UV ou visível do espectro eletromagnético. 

II) Moléculas poli-insaturadas contendo duplas 
ligações conjugadas tendem a absorver em 
comprimentos de onda menores do que 
moléculas contendo duplas isoladas. 

III) O espectro de absorção consiste em um gráfico 
que relaciona uma propriedade espectral 
(absorbância, log da absorbância, absortividade, 
transmitância) como ordenada e comprimento de 
onda, número de onda ou frequência no eixo das 
abscissas. 

 
Está(ão) correta(s) 
 

(a) apenas a I e a II. 

(b) apenas a II e a III. 

(c) apenas a I. 

(d) apenas a I e a III. 

(e) a I, a II e a III. 

39�

As definições seguintes, 
 

I) Processo no qual uma amostra, às vezes em 
solução, é volatilizada e decomposta para formar 
um vapor atômico. 

II) Ocorre na espectroscopia atômica quando uma 
linha espectral de um elemento da matriz se 
sobrepõe à do analito. 

III) Gás quente, parcialmente ionizado que contém 
concentrações relativamente altas de íons e 
elétrons. 

 

referem-se, respectivamente, a 

 
(a) nebulização; auto-absorção; plasma. 

(b) atomização; ablação; supressor de ionização. 

(c) nebulização; interferência espectral; chama de 
acetileno. 

(d) atomização; efeito Zeeman; chama de acetileno. 

(e) atomização; interferência espectral; plasma. 

 

40�

Analise os espectros de RMN 1H, RMN 13C, DEPT 135, MS e IV a seguir: 

 

 

  

Com base nos espectros mostrados acima, o composto com fórmula molecular C4H6O corresponde 

ao 

 
(a) 4-pentin-1-ol. 

(b) 3-buten-1-ol. 

(c) 2-butin-1-ol. 

(d) 3-butin-1-ol. 

(e) 2-buten-1-ol. 

RMN 1H 

MS - EI 

DEPT 135 

RMN 13C 

IV 


