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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Confira atentamente seu Número de Controle transcrito acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas contém 04 (quatro) itens de avaliação, valendo até 100 (cem) 

pontos. Se este estiver incompleto ou apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as 
devidas providências. 

1.3. A prova terá duração de uma hora, já incluído o tempo destinado ao preenchimento das folhas de resposta. 
1.4. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. 
1.5. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio. 
1.6. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas. 

 
2. CUIDADOS AO RESPONDER A FOLHA DE RESPOSTAS 

2.1. A folha de respostas não poderá ser substituída por erro do candidato. 
2.2. As respostas devem estar de forma legível. 
2.3. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas respectiva 

de cada questão. 
2.4. Serão considerados, no julgamento desta Prova Prática, dentre outros, os seguintes aspectos: 

2.4.1. domínio do conteúdo; 
2.4.2. execução de procedimentos; 
2.4.3. uso do material; 
2.4.4. habilidade no manuseio de equipamentos. 

 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
I -  A Prova Prática, o espelho e a imagem da Folha de Resposta do candidato para fins de recurso, estarão disponíveis no site do Concurso, até o quinto dia 

útil imediatamente posterior à divulgação da pontuação obtida pelo candidato na referida prova. 
II -  Outras informações relativas ao concurso estão disponíveis no endereço eletrônico: https://www.ufc-concursos.com.br/.  

 

 



 
 

QUESTÃO 1 – 70 pontos 
 

 
Historicamente, a “dureza” de uma água foi definida em termos da capacidade dos cátions na água em 
deslocar os íons sódio ou potássio em sabões e formar produtos poucos solúveis que produzem uma 
espécie de resíduo que adere às pias e banheiras. Em águas naturais, entretanto, a concentração de íons 
cálcio e magnésio geralmente excede muito a de qualquer outro íon metálico. Neste contexto, influenciam 
na dureza da água, causam incrustações, provocam danos em equipamentos e utensílios, afetam a ação 
dos detergentes na limpeza, aumentando o custo da produção. No controle de qualidade de uma água 
(para uso industrial) utilizou-se volumetria de complexação para determinação da dureza total de uma 
água desconhecida. Considere o procedimento experimental a seguir: 
Determinação de dureza: titulação com EDTA 
Material necessário 
a) Bureta de 50 mL 
b) Pipeta volumétrica de 25 mL; 50mL 
c) Pipeta graduada de 5 mL; 10 mL 
d) Espátula 
e) Becker de 100 mL; 150 mL; 250 mL; 
f) Erlenmeyer de 125 mL 
g) Solução padrão de EDTA 0,01 mol/L 
h) Solução tampão pH = 10 
i) Negro de eriocromo T 
j) Cianeto de potássio (KCN) 
k) Proveta de 250 mL 
l) Balão volumétrico de 25 mL 
m) Balão volumétrico de 50 mL 
 
Procedimento 
a) Coletar a amostra de água e transferir para um frasco becker  
b) Transferir, com pipeta, 50 mL de amostra de água para um frasco de Erlenmeyer (em duplicata), e 
adicionar 5 mL de solução tampão pH=10 
c) Adicionar ¼ de espátula do indicador negro de eriocromo T e ¼ de espátula de KCN 
d) Avolumar a bureta com solução de EDTA 
e) Titular até o aparecimento de cor azul. Anotar o volume gasto e fazer os cálculos. 

Dureza total (mg CaCO3/L) = V x M x 1000 / Va 
M= molaridade do EDTA (mol/L) 
V = volume (mL) de EDTA gasto na titulação 
Va= volume (mL) de amostra 
 
Calcule a dureza total em mg CaCO3/L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

QUESTÃO 2 - 10 pontos 
 

 
Classifique o tipo de água da amostra analisada na questão 1 quanto a sua dureza de acordo com a tabela 
abaixo. 
 

Tabela- Dados de classificação do tipo de água analisada. 
Tipo mg CaCO3/L 
Muito branda 0 a 70  
Branda 70 a 135 
Semi-branda 135 a 200 
Dura 200 a 350 
Muito dura >350 

 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 3 - 10 pontos 
 

 
Um técnico de laboratório realizou um experimento em um dado laboratório efetuando osprocedimentos, 
conforme a sequência recomendada: 
Pesou uma massa conhecida de parte da amostra em (1). _________). Dissolveu a massa da mostra em 
100 mL de água destilada e retirou 50 mL da solução com uma (2). _________). A alíquota referida de 50 
mL foi transferida para um (3)._________), após adicionou 2-3 gotas do indicador para determinar o 
(4)._________). O técnico utilizou como titulante uma solução padrão de HCl 0,1 N que foi adicionada 
com o auxílio de uma (5)._________). 

 
Marque a alternativa correta: 
(A) 1). Balança; 2)Pipeta volumétrica; 3) Erlenmeyer; 4) Ponto de equivalência; 5) Bureta. 
(B) 1) Balança; 2) Pipeta volumétrica; 3) Béquer; 4) Ponto de equivalência; 5) Pisseta. 
(C) 1) Balança; 2) Pipeta volumétrica; 3) Erlenmeyer; 4) Ponto final; 5) Bureta. 
(D) 1) Balança; 2) Pipeta graduada; 3) Erlenmeyer; 4) Ponto de equivalência; 5) Pipeta volumétrica. 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 4 - 10 pontos 
 

 
Cite três materiais básicos para análise de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) em esgoto. 
 


