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Simulado sobre  Soluções e Substâncias 
Inorgânicas 

Concurso Professor de Química 

 

 
 

1 (Ano: 2018Banca: FGVÓrgão: COMPESAProva: Analista de Saneamento - Engenharia 
Químico) A massa de hidróxido de sódio contida em 100 mL de uma solução de pH 9 a 
25°C é: 

 

Dados: massas molares em g.mol-1 : H = 1; O = 16; Na = 23. 

a) 20 µg 

b) 40 µg 

c) 1 mg 

d) 20 mg 

e) 40 mg 

 

2 (Ano: 2018Banca: FGVÓrgão: COMPESAProva: Analista de Saneamento - Engenharia 
Químico) O volume previsto de titulado que deverá ser gasto nesse processo, considerando 
nenhum tipo de perda será de 

 

Dados: massas molares (g.mol-1) C= 12; O=16; Na= 23. 

a) 5 mL. 
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b) 10 mL. 

c) 30 mL. 

d) 35 mL. 

e) 40 mL. 

 

3 (Ano: 2018Banca: FGVÓrgão: COMPESAProva: Analista de Saneamento - Engenharia 
Químico) O esgoto doméstico é uma das principais fontes de poluentes orgânicos 
despejados nos corpos d’água. Se a quantidade de matéria orgânica e de microrganismos 
aeróbios no esgoto for alta, a diminuição da concentração de oxigênio dissolvido no meio 
provocará alterações no ambiente aquático. A quantidade de oxigênio necessária para o 
consumo da matéria orgânica pode ser avaliada em laboratório, utilizando o excesso do 
reagente 

a) oxidante K2Cr2O7 em meio ácido e posterior titulação com FeSO4. 

b) oxidante CeSO4 em meio ácido e posterior titulação com AgNO3 . 

c) desinfectante NaClO em meio básico e posterior titulação com Na2S2O3 . 

d) redutor KMnO4 em meio ácido e posterior titulação com Fe(NH4)2(SO4)2 . 

e) redutor KIO3 em meio básico e posterior titulação com Na2SO4.  

 

4 (Ano: 2018Banca: FGVÓrgão: COMPESAProva: Analista de Saneamento - Engenharia 
Químico) A alcalinidade total de uma amostra de 40,00mL da água de um reservatório foi 
determinada por titulação utilizando ácido clorídrico 0,0020 mol.L-1 previamente 
padronizado. No procedimento de análise, 3 gotas de solução de fenolftaleína 1% foram 
adicionadas a amostra que permaneceu incolor; em seguida, foram adicionadas 3 gotas de 
solução de alaranjado de metila 0,2% e a amostra foi titulada consumindo 7,50 mL do ácido 
clorídrico. A alcalinidade total da amostra, em mgCaCO3.L-1, corresponde 
aproximadamente a 

Dados: massas molares em g.mol-1: C = 12; O = 16; Ca = 40. 
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Equação para a titulação: 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + H2O + CO2. 

a) 2,0. 

b) 7,5. 

c) 19,0. 

d) 50,0. 

e) 64,5. 

 

5 (Ano: 2018Banca: NUCEPEÓrgão: PC-PIProva: Perito Criminal – Química) O rótulo de um 
frasco encontrado em um armário velho de um laboratório indicava apenas que se tratava 
de uma solução de ácido sulfúrico, sem indicação da concentração. A fim de determinar a 
concentração desconhecida, uma amostra de 5,0 mL desta solução foi diluída a 100 mL e, 
em seguida, titulada com solução de hidróxido de sódio, a 0,20 mol/L. Sabendo que foram 
consumidos 50 mL de solução alcalina até o ponto de equivalência, indique a alternativa 
que apresenta a concentração da solução de ácido sulfúrico presente no referido frasco. 

a) 0,05 mol/L 

b) 0,10 mol/L  

c) 0,15 mol/L 

d) 1,00 mol/L 

e) 2,00 mol/L 

 

6 (Ano: 2018Banca: NUCEPEÓrgão: PC-PIProva: Perito Criminal – Química) Um 
laboratorista titulou um monoácido fraco (Ka = 4,0.10-6 , a 25 °C) com uma monobase forte 
e utilizou fenolftaleína (pKa = 9,6, a 25 °C) como indicador. Para tanto, colocou 50 mL do 
ácido em um erlenmeyer de 100 mL e adicionou três gotas de fenolftaleína. Em seguida, 
utilizando uma bureta de 100 mL (zerada com a solução 0,1 mol/L da base), realizou a 
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titulação. Sabendo que a concentração real do ácido era de 0,05 mol/L, assinale a única 
afirmação CORRETA. 

a) A mistura no erlenmeyer ficará neutra quando forem adicionados 25 mL da solução 
básica. 

b) O pH do ponto médio da titulação é igual a 3,3, a 25 °C. 

c) O pH do ponto de equivalência da titulação é igual a 9,6.  

d) Durante a titulação, o pH não varia bruscamente, antes do ponto de equivalência. 

e) A fenolftaleína não é um indicador adequado para visualizar o ponto de equivalência da 
titulação. 

 

7 (Ano: 2018Banca: NUCEPEÓrgão: PC-PIProva: Perito Criminal – Química) Sobre a 
reação a seguir é CORRETO afirmar: 

AsF3(g) + SbF5(l) → [AsF2]+[SbF6]- (s) 

 

  a) É uma reação de óxido-redução. 

  b) O Nox do As no composto [AsF2]+[SbF6]- é 2+. 

  c) Trata-se de uma reação ácido-base pela definição de Bronsted. 

  d) Sb sofre oxidação. 

  e) SbF5 atua como ácido. 

 

8 (Ano: 2018Banca: QuadrixÓrgão: SEDUCE-GOProva: Professor de Nível III - Química) 
Uma reação química entre um ácido e uma base é denominada de reação de neutralização. 
O composto iônico produzido nesse tipo de reação é chamado de sal. O estudo dos 
diversos tipos de sal mostra-se, portanto, de essencial importância no estudo da química. 
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Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta exemplos de sais que, quando 
dissolvidos em água, promovem a diminuição do valor do pH. 

a) sulfato de sódio, cloreto de sódio, nitrato de sódio e nitrato de amônio  

b) cloreto de amônio, sulfato de alumínio, nitrato de amônio e cloreto de ferro (III)  

c) cloreto de ferro (III), bicarbonato de sódio, nitrato de amônio e acetato de sódio 

d) acetato de sódio, carbonato de sódio, bicarbonato de sódio e nitrato de sódio 

e) sulfato de alumínio, carbonato de sódio, nitrato de sódio e cloreto de amônio 

 

9 (Ano: 2018Banca: UFPRÓrgão: UFPRProva: Químico) Uma solução foi preparada pela 
dissolução de 500 mg de cloreto de potássio, 500 mg de sulfeto de potássio e 500 mg de 
fosfato de potássio em 500 mL de água. Qual é a concentração final, em mol L-1 , de íons 
potássio em solução? (Massas molares (g mol-1 ): O = 16; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 
39,1) 

a) 2,29 x 10-2 . 

b) 2,71 x 10-2 . 

c) 3,63 x 10-2 . 

d) 4,10 x 10-2 . 

e) 4,58 x 10-2 . 

 

10 (Ano: 2018Banca: UFPRÓrgão: UFPRProva: Químico) Uma solução foi preparada pela 
dissolução de 500 mg de cloreto de potássio, 500 mg de sulfeto de potássio e 500 mg de 
fosfato de potássio em 500 mL de água. Qual é a concentração final, em mol L-1 , de íons 
potássio em solução? (Massas molares (g mol-1 ): O = 16; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 
39,1) 

a) 2,29 x 10-2 . 
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b) 2,71 x 10-2 . 

c) 3,63 x 10-2 . 

d) 4,10 x 10-2 . 

e) 4,58 x 10-2 . 

Gabarito 

1.a 

2.b 

3.a 

4.c 

5.d 

6.d 

7.e 

8.b 

9.e 

10.b 
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