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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 
 

 
Alcalinidade de uma água é sua capacidade em neutralizar ácidos, em outras palavras, é sua capacidade 
de tamponamento. Na Universidade Federal do Ceará- Campus Crateús, os alunos da disciplina 
“Qualidade da Água e Controle da Poluição” participarão de práticas de laboratório para aprender a 
executar a análise de Alcalinidade Total. Portanto, execute a análise da amostra de água fornecida e 
responda na folha de respostas qual o valor da Alcalinidade total em mg/L de CaCO3. Apresente os 
cálculos necessários para esta determinação. Siga o roteiro a seguir. Faça duplicata da análise. 
 
Método de determinação- Titulação com Ácido Sulfúrico 
 
Material necessário 

a) Pipeta volumétrica de 50 mL; 25 mL; 
b) Becker de 100 mL; 150 mL; 250 mL; 
c) Erlenmeyerde 125mL; 
d) Bureta de 50 mL; 
e) Fenolftaleína; 
f) Alaranjado de metila; 
g) Solução de ácido sulfúrico 0,02 N. 

 
Técnica 

a) Coletar a amostra de água e transferir para um frasco becker; 
b) Transferir, com pipeta, 50 mL da amostra de água para um erlenmeyer; 
c) Colocar duas gotas do indicador fenolftaleína, alterando a cor da amostra; 
d) Titular com a solução de ácido sulfúrico 0,02 N até a mudança da cor róseo para incolor; 
e) Anotar o volume de H2SO4 gasto (V1) em mL; 
f) Adicionar duas gotas do indicador alaranjado de metila (na mesma solução) e observar a alteração 

da coloração da amostra; 
g) Titular com a solução de ácido sulfúrico 0,02 N até a mudança da cor amarelada para alaranjado; 
h) Anotar o volume de H2SO4 gasto (V2) em mL. 

 
Cálculo: 
Alcalinidade total em mg/L de CaCO3 = V x 20 
V= Volume total gasto de ácido sulfúrico 0,02N considerando 50 mL de amostra de água. 
 
 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 2 - 10 pontos 
 

 
Cite um aspecto que demonstra a importância do parâmetro alcalinidade total para o abastecimento de 
água. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

QUESTÃO 3 - 10 pontos 
 

 
Para uma determinada prática, será necessário separar as vidrarias das imagens a seguir. Indique na folha 
de respostas quais os nomes das vidrarias presentes nas Figuras 1, 2 e 3. 
Figura 1- 

 
Fonte: manualdaquimica.com 

 
Figura 2-  

 
Fonte: manualdaquimica.com 

 
 
 
 
Figura 3 - 

 
Fonte: www.infoescola.com 

 
 
 

 
 

QUESTÃO 4 - 10 pontos 
 

 
A Demanda Química de Oxigênio (DQO) é um parâmetro indispensável nos estudos de caracterização de 
esgotos sanitários e de efluentes industriais. Cite dois equipamentos básicos utilizados na análise de DQO 
por meio do método colorimétrico por refluxo fechado. 
 


