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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 
 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

A DEMOCRACIA EM BOLHAS 

As redes sociais permitem que convivamos diariamente com um número muito maior de pessoas do que seria 1 

possível apenas com o contato direto. No entanto, uma boa parte do tempo que dedicamos às redes sociais é gasto em bolhas, 2 

convivendo com pessoas que pensam como a gente sobre os temas que nos interessam. Essas comunidades nos dão conforto, 3 

por estarmos entre iguais e, assim, evitamos a exposição às formas mais agressivas de argumentação. Essas bolhas acabam 4 

por reforçar nossas convicções, compartilhadas com esses companheiros. 5 

Por outro lado, nos poucos momentos de contato na rede com o pensamento divergente, as nossas posturas parecem 6 

ser de guerra. A forma como expressamos nossas opiniões nas redes sociais contribui decisivamente para a polarização do 7 

debate político. Muitas vezes, reagimos a informações ou opiniões das quais não gostamos com rispidez, tratando os 8 

portadores das informações ou os defensores das opiniões com desrespeito. Como diferentes grupos reagem assim, cria-se 9 

uma espiral de intolerância. A cada degrau, o outro é visto como alguém a quem não devemos dar ouvidos. A democracia 10 

perde muito com isso, já que é atingida a nossa capacidade de entender o que está em jogo. 11 

A interação em sociedade é fundamental para o nosso processo de aprendizagem. Muitas vezes, no primeiro 12 

contato com uma informação, fazemos leituras imprecisas ou distorcidas. A exposição a terceiros do nosso entendimento e 13 

as respostas que deles recebemos nos ajudam a entender melhor o tema sobre o qual falamos, já que podemos ser instados a 14 

rever as nossas fontes ou considerar outras interpretações. Em tese, assim, quanto maior a diversidade de pensamento dos 15 

nossos interlocutores, maior será a nossa capacidade de aprendizado social. 16 

Uma pesquisa feita por professores da Universidade da Pensilvânia confirma essa ideia do aprendizado social, mas 17 

demonstra que ele é limitado quando estamos em contato com pessoas que sabemos que têm posições políticas diferentes das 18 

nossas. Os pesquisadores dividiram os participantes do experimento em quatro grupos, que foram expostos a dados da NASA 19 

sobre mudança climática, que eles precisavam interpretar, tentando chegar ao melhor entendimento possível que, para os 20 

pesquisadores, era o que se aproximasse mais da interpretação feita pela NASA. Um grupo era formado por pessoas com a 21 

mesma posição política, que respondiam individualmente às questões. Outros três grupos eram formados por pessoas com 22 

posições diferentes. Em um dos grupos plurais, o participante não sabia a posição política dos outros, nos outros dois grupos 23 

essa posição era exposta. Em um grupo, era apresentada a média dos entendimentos dos membros ao lado dos outros dos 24 

partidos republicano e democrata. No outro grupo, cada participante via informações sobre o entendimento a que chegaram 25 

quatro pessoas de quem ele sabia a posição política. Depois de responder às perguntas, havia oportunidades de repensar as 26 

respostas. No caso dos grupos plurais, nesse momento, o participante era exposto aos entendimentos das outras pessoas. Com 27 

o experimento, os pesquisadores constataram que a capacidade de entendimento dos dados aumentou quando os participantes 28 

foram expostos às opiniões dos outros, mas isso foi maior no grupo que não conhecia a posição política dos outros 29 

participantes. Nos dois grupos nos quais a posição política era exposta, os preconceitos políticos reduziram a capacidade de 30 

compreensão dos participantes. 31 
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A democracia precisa da interação, do diálogo. As questões públicas postas à deliberação precisam ser 32 

compreendidas da forma mais clara possível. A mídia tradicional faz um papel crítico fundamental, desvelando aspectos às 33 

vezes pouco evidentes dos temas, mas só há ganhos quando a cidadania é informada por diversas fontes. Nossa postura 34 

isolacionista nas redes sociais fecha espaços de confrontos de ideias, de interpretações. O resultado do isolamento é a 35 

radicalização. 36 

Não é fácil sair da bolha, pois, como dissemos, ela nos dá conforto. No entanto, precisamos quebrar ou reduzir tais 37 

barreiras. Como outros problemas que atingem a internet, não parece haver saída para a questão do isolamento em bolhas 38 

sem a assunção de uma postura específica pelos usuários.  Precisamos usar menos o bloqueio de pessoas e dedicar um pouco 39 

mais de tempo para ler textos de veículos e de autores que sabemos ter orientação política diferente da nossa. Há custos, 40 

evidentemente. No entanto, fora as formas mais radicais e intolerantes de discurso político, que existem à esquerda e à direita, 41 

vamos descobrir o quanto é instrutivo o acesso a textos de pessoas de quem discordamos. Vamos descobrir que, do outro 42 

lado, há muito pensamento honesto. A democracia agradece. 43 

GUSTAVO FERREIRA SANTOS – FONTE: http://dissenso.org/democracia-em-bolhas/  

 

 
 

01) Segundo o texto 

 

(A) O espectro ideológico motiva diferentes posições entre 

dois polos que se antagonizam, mas respeitam-se 

mutuamente. 

(B) A ideia fixa como verdade única  limita a capacidade  

de  interação de ideias  e de respeito às opiniões 

divergentes. 

(C) Embora a democracia necessite da divergência de 

ideias, atualmente ela se encontra  abalada com risco 

de ruptura do processo democrático. 

(D) As redes sociais proporcionam a todos, e de forma 

igualitária, condições necessárias para expressar a sua 

linha de pensamento e manter um intercâmbio 

constante entre os seus concidadãos.  

 

02) O texto apresenta o que está indicado em 

 

(A) Coloquialismo da linguagem. 

(B) Presença de imagens sensoriais. 

(C) Pessoalidade no enfoque temático. 

(D) Visão ambígua na apresentação do tema. 

 

03) A análise dos elementos linguísticos presentes na 

composição do texto permite considerar correto o que 

se afirma em 

 

(A) A forma verbal “permitem” (L.1) apresenta-se com a 

mesma regência que “discordamos” (L.42), embora 

com um tipo diferente de sujeito. 

(B) O conector “que”, em “que pensam” (L.3) e em “as 

respostas que deles recebemos” (L.14), possui o 

mesmo valor morfossintático. 

(C) O vocábulo “melhor”, em “a entender melhor” (L.14) 

e, em “tentando chegar ao melhor entendimento” 

(L.20), pertencem à mesma classe gramatical. 

(D) A expressão “custos”, em “Há custos”  (L.40) muda de 

função sintática se o verbo haver  for substituído pelo 

verbo existir.  

 

04) Há predicado verbal em 

 

(A) “A interação em sociedade é fundamental” (L.12). 

(B) “maior será a nossa capacidade de aprendizado 

social.” (L.16). 

(C) “Um grupo era formado por pessoas” (L.21). 

(D) “O resultado do isolamento é a radicalização.” 

(L.35/36). 

 

05) A alternativa em que a oração tem função restritiva é  

 

(A) “que convivamos” (L.1). 

(B) “que dedicamos às redes sociais” (L. 2) 

(C) “que foram expostos a dados da NASA sobre mudança 

climática” (L.19/20). 

(D) “que respondiam individualmente às questões” (L.22). 
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06)  
 

 “mas só há ganhos quando a 

cidadania é informada por diversas 

fontes.” (L.34). 
 

No período acima, 

(A) estabelece-se uma condição. 

(B) evidencia-se uma conformidade. 

(C) há uma concessão. 

(D) determina-se uma causa. 
 

07) Sobre os elementos linguísticos usados no texto, é 

verdadeiro o que se afirma em 

 

(A) “mais”, em “evitamos a exposição às formas mais 

agressivas de argumentação” (L.4), expressa ideia 

diferente de “mais”, em “era o que se aproximasse 

mais da interpretação feita pela NASA” (L.21). 

(B) A forma verbal “convivamos” (L.1) indica uma ação 

concluída no presente. 

(C) O elemento de coesão textual “como”, em “como 

dissemos” (L.37), expressa ideia de comparação. 

(D) “só” (L.34) expressa ideia de exclusão assim como 

“apenas” (L.2), no contexto em que se inserem. 
 

08) A alternativa em que o trecho em negrito estabelece 

uma relação de dependência sintática com a ideia 

principal é  
 

(A) “Essas comunidades nos dão conforto, por estarmos 

entre iguais” (L.3/4). 

(B) “Depois de responder às perguntas, havia 

oportunidades de repensar as respostas.” (L.26/27). 

(C) “Não é fácil sair da bolha” (L.37). 

(D) “não parece haver saída” (L.38). 
 

09) Exerce a mesma função sintática de “de 

argumentação” (L.4) a expressão 
 

(A) “do debate” (L.7/8). 

(B) “dos nossos interlocutores” (L.15/16). 

(C) “de aprendizado social” (L.16). 

(D) “dos dados” (L.28). 
 

10) A oração “maior será a nossa capacidade de 

aprendizado social.” (L.16), em relação à declaração 

principal do período, exprime valor semântico de  

 

(A) proporcionalidade. 

(B) conclusão. 

(C) conformidade. 

(D) causa. 

11) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples  “aumentou” (L.28) e a composta em 

 

(A) tivesse aumentado. 

(B) tinha aumentado. 

(C) terá aumentado. 

(D) tem aumentado. 

 

12) No texto,  

 

(A) A coesão textual pode ser feita por meio de processo 

de substituição. Neste caso, a oração “que dedicamos 

às redes sociais é gasto em bolhas” (L.2)  permite e a 

seguinte reescritura: “que dedicamos-nas é gasto em 

bolhas . 

(B) Na palavra “havia” (L.26), o “-h” representa uma 

consoante brasileira. 

(C) O vocábulo “espiral” (L.10) tem valor subjetivo. 

(D) O  sujeito da forma verbal “existem” (L.41) é 

indeterminado. 

 

13) O advérbio tem valor conclusivo em: 

 

(A) “diariamente” (L.1). 

(B) “decisivamente” (L.7). 

(C) “individualmente” (L.22). 

(D) “evidentemente” (L.41). 

 

14) Tem função predicativa o termo 

 

(A) “alguém” (L.10). 

(B) “republicano” (L.25). 

(C) “públicas” (L.32). 

(D) “política” (L.40). 

 

15) A frase “A democracia agradece” (L.43) constitui 

 

(A) uma comprovação. 

(B) uma denúncia. 

(C) uma justificativa. 

(D) um comentário. 
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16) Dentro do Microsoft Excel, para ligar ou concatenar uma ou mais cadeias de texto ou números, de modo a formar um único 

texto, utiliza-se o seguinte operador: 

 

(A) { } 

(B) & 

(C) < > 

(D) : 

 

17) Um modo de selecionar o documento no Microsoft Word é usando a tecla F8 que ativa o modo Estender Seleção. A 

quantidade de toques na tecla F8 estende a seleção. No caso de quatro toques, seleciona-se: 

 

(A) A frase 

(B) A palavra onde está o cursor. 

(C) O parágrafo. 

(D) O texto todo. 

 

18) Um sistema de arquivos permite ao usuário escolher qual será a forma de organização dos arquivos que será aplicado à 

unidade de armazenamento. A maioria dos Pen drives são formatados em: 

 

(A) FAT 32 

(B) NTFS 

(C) exFAT 

(D) PAL-M 

 

19) Normalmente as redes de computadores são classificadas de acordo com sua abrangência. Uma grande universidade com 

faculdade espalhadas pela cidade, utiliza uma rede: 

 

(A) Lan 

(B) Wan 

(C) Pan 

(D) Man 

 

20) No Explorador de Arquivos do Windows 10, é possível classificar os arquivos pelos seguintes critérios, exceto: 

 

(A) Autores  

(B) Marcas 

(C) Módulo 

(D) Título 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMÁTICA                                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Para conectar o condensador ao frasco coletor nas 

destilações, direcionando o fluxo de líquido, 

utilizamos: 

 

(A) A Argola. 

(B) A Garra Dupla 

(C) A Garra de Condensador. 

(D) A Alonga. 

 

22) A filtração simples é o processo usado para a 

separação de uma mistura heterogênea sólido-líquido. 

Na filtração à vácuo de uma mistura sólido-líquido 

usa-se um funil chamado de: 

 

(A) Dessecador. 

(B) Funil de Buchner 

(C) Erlenmeyer 

(D) Funil de Separação 

 

23) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em 

seguida assinale a alternativa correta: 

 

I. O Béquer tem as mesmas finalidades que o 

Erlenmeyer ao fazer titulações, aquecer líquidos e 

dissolver substâncias, dentre outras, mas tem a 

vantagem de permitir a agitação manual – o seu 

afunilamento em cima anula o risco de perda de 

material. 

II. O Kitassato é utilizado em conjunto com o funil de 

separação em filtrações a vácuo. Compõe a 

aparelhagem das filtrações a vácuo. Sua saída lateral 

se conecta a uma trompa de vácuo. É utilizado para 

uma filtragem mais lenta, e também para secagem de 

sólidos precipitados. 

III. A trompa de vácuo é utilizada em conjunto com o 

Kitassato e o funil de Buchner. 

 

(A) Somente a afirmação I é verdadeira. 

(B) Somente a afirmação II é verdadeira. 

(C) Somente a afirmação III é verdadeira. 

(D) As afirmações I, II e III não são verdadeiras. 

 

 

 

 

 

24) Assinale a alternativa que preenche corretamente as 

lacunas do texto abaixo: 

 

Quando se coloca uma pipeta em um líquido, a substância 

entra por sua base e preenche toda a sua parte interna. Após 

isso se fecha a abertura no topo para criar o vácuo que vai 

manter o líquido dentro da pipeta. No caso da 

_____________, para realizar a captura de uma quantidade 

exata é preciso sugar e soltar aos poucos, até que se alcance a 

quantidade desejada. Já em_____________, a medida é 

marcada por uma linha. 

 

(A) pipeta graduada; pipetas volumétricas 

(B) pipeta volumétrica; pipetas de pasteur 

(C) pipeta graduada; pipetadores 

(D) pipeta volumétrica; pipetas graduadas 

 

25) A fim de triturar e triturar e pulverizar sólidos em 

pequena escala, deve ser utilizado: 

 

(A) O pulverizador. 

(B) O dessecador. 

(C) O almofariz com pistilo. 

(D) O cadinho 

 

26) A esterilização pelo calor pode ser alcançada 

utilizando equipamentos que trabalham balanceando 

tempo, temperatura e pressão atmosférica, como por 

exemplo, a autoclave. Nesse sentido, assinale a 

alternativa no qual a afirmação não é verdadeira: 

 

(A) A umidade é um ponto importante a ser considerado, 

visto que quanto menos o vapor foi aquecido, será 

necessário um aumento da temperatura e o tempo de 

exposição para a esterilização. 

(B) Uma temperatura de 121°C oferece uma boa margem 

de segurança se for mantida durante um espaço de 

tempo apropriado. 

(C) A pressão é útil para elevar a temperatura do vapor 

acima dos 100°C, o que não seria possível em 

aquecimento de água em ambientes abertos. 

(D) O tempo é necessário para que o vapor tenha a 

oportunidade de penetrar e aquecer os materiais a 

serem esterilizados. Mesmo quando as temperaturas 

de esterilização são atingidas, os agentes virais ou 

microbianos não são todos mortos de uma vez. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) Na limpeza das balanças eletrônicas, não deve ser 

utilizado: 

 

(A) Detergente neutro. 

(B) Álcool 70%. 

(C) Esponjas e panos. 

(D) Solventes. 

 

28) Todo produto químico perigoso (puro, mistura, 

natural ou sintético) deve possuir, como condição de 

aquisição, ingresso e uso, mesmo que temporário, o: 

 

(A) SIF – Selo de Inspeção Federal. 

(B) FISQP - Ficha de Informação de Segurança de 

Produtos Químicos. 

(C) GHS - Sistema Globalmente Harmonizado de 

Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. 

(D) CRE – Classificação, Rotulagem e Embalagem de 

substâncias e misturas. 

 

29) Substâncias inflamáveis podem ser sólidas, líquidas ou 

gasosas, mas o tipo mais comum encontrado nos 

laboratórios é o líquido inflamável (solvente) ou o 

vapor produzido por tal líquido.  Dos solventes 

relacionados abaixo, assinale àquele que, quando 

expostos ao calor ou a uma chama, podem se 

decompor em monóxido de carbono, cloro, fosfogênio 

ou outros gases altamente tóxicos, além de contribuir 

para a formação de dioxinas e furanos: 

 

(A) Éter. 

(B) Clorofórmio. 

(C) Álcoois. 

(D) Tolueno. 

 

30) A inflamabilidade de um produto é sua tendência a 

queimar, definida principalmente por alguns 

parâmetros, dentre eles, o ponto de fulgor, que implica 

na seguinte afirmação: 

 

(A) A temperatura mínima na qual o produto irá queimar 

sem que uma chama ou faísca esteja presente. Nessas 

condições, o simples contato do composto com o 

comburente (oxigênio do ar, por exemplo) é suficiente 

para iniciar a combustão. 

(B) Nesta temperatura, a pressão do vapor saturado do 

líquido é igual à pressão do ambiente. Varia com a 

altitude, como a pressão atmosférica na qual o líquido 

evapora. 

(C) Solventes com ponto de fulgor menor do que a 

temperatura ambiente podem gerar uma nuvem de 

vapor invisível, que pode inflamar-se com a presença 

de uma fonte de calor no laboratório. 

(D) Os vapores liberados a essa temperatura são 

suficientes para dar continuidade à combustão. A 

pressão atmosférica influi diretamente nesta 

determinação.   

 

31) Quanto à conservação de material biológico, assinale 

a alternativa incorreta: 

 

(A) Os exames de fezes devem ser congelados, para não 

acarretar na morte dos parasitas, inviabilizando a 

amostra. 

(B) As amostras podem ser guardadas em ambiente 

refrigerado, com temperatura média de 4ºC. 

(C) Os exames de urina de rotina, podem ser congelados 

para que tenham maior durabilidade. 

(D) Há muitas variáveis a serem consideradas quando o 

assunto é o tempo que as amostras biológicas devem 

permanecer armazenadas pelos laboratórios de 

análises clínicas. Entre elas estão o tipo do material 

(sangue, soro, fezes, urina, esfregaço etc.), os exames 

realizados (HIV, doenças com exigência de 

notificação compulsória etc.), a finalidade (rotina ou 

pesquisa) e a própria estabilidade do material. 

 

32) O manejo de qualquer balança de precisão requer 

cuidados especiais, pois são instrumentos precisos e de 

grande sensibilidade. Sendo assim, não é correto: 

 

(A) Não remover os pratos, e nem os trocar com os de 

outra balança. 

(B) Evitar vibrações, mudanças bruscas de temperatura ou 

de umidade e movimentos de ar. 

(C) Transferir substâncias e/ou pesos, quando os pratos 

estiverem travados. 

(D) Colocar os reagentes diretamente sobre os pratos da 

balança. 

 

33) A filtração consiste na separação de sólidos de um 

líquido e é efetuada passando-se a mistura através de 

um material poroso que retém as partículas sólidas. A 

passagem do líquido através do material poroso pode 

ser efetuada pala ação da gravidade (filtração simples) 

ou por redução da pressão (filtração por sucção). Nas 

afirmações abaixo assinale àquela que é verdadeira em 

relação à técnica de filtração: 
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(A) Durante a filtração simples, se o interesse estiver em 

recolher o sólido, os últimos traços de sólido são 

transferidos para o papel de filtro com o auxílio de 

jatos de solvente, utilizando uma pisseta. Lava-se o 

sólido com pequenas porções do solvente. 

(B) Para processos de filtração excessivamente rápidos, 

emprega-se a filtração sob pressão reduzida. Esta 

filtração não é indicada quando o interesse é recuperar 

o sólido. 

(C) Na filtração simples, quando se deseja efetuar uma 

filtração mais lenta, e o interesse está no filtrado, 

utiliza-se papel pregueado, que apresenta maior área 

filtrante. 

(D) Para a filtração por sucção, utiliza-se um funil simples 

em que foi adaptado um cone de papel de filtro. Para 

adaptar o papel de filtro ao funil, dobre-o na sequência 

indicada na figura abaixo: 
 

34) Para realizar uma limpeza correta de vidrarias e 

materiais de laboratório, é preciso saber quais os tipos 

de substâncias foram utilizados nos instrumentos. Para 

que tipos de substâncias é necessário a limpeza sob um 

exaustor? 
 

(A) Hexano ou clorofórmios 

(B) Para análises de HCI concentrado e outros ácidos 

fortes. 

(C) Cloreto de sódio ou sacarose. 

(D) No caso de bases e ácidos fracos. 
 

35) Na limpeza de materiais de laboratório, para a 

eliminação de resíduos de difícil remoção, 

particularmente em lâminas e lamínulas, é necessária 

a aplicação de: 
 

(A) Água deionizada. 

(B) Solução clorada. 

(C) Solução sulfocrômica. 

(D) Álcool 95% seguido de éter. 

 

36) Assinale a alternativa que se refere a um procedimento 

correto para a conservação de um microscópio óptico: 

 

(A) Na rotina de limpeza, utilizar solventes orgânicos tais 

como xilol, toluol e acetona, entre outros. 

(B) Alguns microscópios possuem filtros e lentes de 

plástico ou acrílico, e para limpá-los, dar preferência 

para solução de clorofórmio e éter. 

(C) Limpar a superfície do equipamento com um pano 

umedecido em álcool. 

(D) Limpar as lentes com uma haste flexível com ponta de 

algodão umedecida em água destilada. 

37) Os laboratórios que utilizam reagentes e produtos 

químicos devem dispor, obrigatoriamente, de 

um chuveiro lava-olhos , pois acidentes podem 

ocorrer em que são atingidos o rosto ou o corpo, 

exigindo retirada rápida do produto em contato com a 

pele. Para a utilização de ácido, bases ou para aquecer 

líquidos, deve-se seguir o seguinte procedimento: 

 

(A) As soluções alcalinas devem ser agitadas antes de 

serem usadas. 

(B) Não adicionar ácido à água e, sim, água ao ácido, 

lentamente e agitando constantemente. 

(C) As soluções ácidas não devem ser agitadas antes de 

serem usadas. 

(D) Não aquecer líquido diretamente na chama se os 

recipientes forem refratários ao calor. 

 

38) Dos solventes orgânicos utilizados em laboratório, 

relacionados abaixo, assinale àquele que tem ação 

direta no nervo ótico, onde a exposição crônica, 

especialmente oral, pode causar cegueira: 

 

(A) Benzeno. 

(B) Xilenos. 

(C) Metanol. 

(D) Ácido clorídrico. 

 

39) Dos tipos de luvas de proteção a serem utilizados em 

laboratórios, as luvas de borracha butílica, são: 

 

(A) Bom para cetonas e ésteres, ruim para os demais 

solventes. 

(B) Excepcional resistência a solventes aromáticos e 

halogenados. 

(C) Bom para uma grande variedade de solventes 

orgânicos e ácidos e bases. 

(D) Bom para solventes aromáticos e halogenados. Ruim 

para soluções aquosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.splabor.com.br/produtos/reagentes/
http://www.splabor.com.br/produtos/reagentes/
http://www.splabor.com.br/produto/chuveirolava-olhos-modelo-cl-001-pvc/
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40) As partes componentes de um microscópio óptico representados pelos números 9 e 14 do desenho abaixo, referem-se 

respectivamente a: 

 

 
 

(A) Diafragma do condensador e Controle de focalização macro e micro. 

(B) Parafusos de centralização do Condensador e Diafragma de iluminação. 

(C) Manipulador da lente do Condensador e Controle de focalização macro e micro. 

(D) Diafragma de iluminação e Manipulador da lente do Condensador. 

 

 
 


