
 

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE 
CARGOS DA CARREIRA TÉCNICO-

ADMINISTRATIVA EM EDUCAÇÃO DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)  

 
Data da aplicação: 23/03/2022 

 

 

 
 

CADERNO DE PROVA PRÁTICA 
 

CARGO: TÉCNICO DE LABORATÓRIO /  
ANÁLISES QUÍMICAS 

 
PROVA TIPO 1 

 
Número de Controle:   
 
 

 
 
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/.  

 

 



 
 
Considere o seguinte texto: 
 
Americanos usam 'teste do vinagre' para identificar pacientes com coronavírus 
 
“Os casos de pacientes assintomáticos, que carregam o vírus sem apresentar sintomas graves da doença, 
têm se tornado o principal problema de muitos países no combate ao Covid-19. Entretanto, um teste 
simples com vinagre pode ser uma boa alternativa para a identificação destes casos. Segundo informações 
do Newsweek, militares norte-americanos de uma base localizada na Coreia do Sul instituíram a 
realização do teste para todos os visitantes do complexo. A ideia é simples: antes de receber autorização 
de entrada, todos devem cheirar um pano embebido em vinagre de maçã. O objetivo é facilitar a 
identificação de pacientes que ainda não apresentem traços mais graves do novo coronavírus (Sars-Cov-2) 
e foi baseado em dados que apontam a anosmia, que nada mais é do que a perda do olfato, como um dos 
principais sintomas nos casos mais leves da doença.” 
 
Fonte: MUNDO & CIÊNCIA em Por IG - Último Segundo. Publicado 06/04/2020 12:54 | Atualizado 
06/04/2020 17:47. Acesso em: 09/02/22. Disponível em: https://odia.ig.com.br/mundo-e-
ciencia/2020/04/5895466-americanos-usam--teste-do-vinagre--para-identificar-pacientes-com-
coronavirus.html 
 

O ácido acético (CH3COOH) é um ácido fraco, monoprótico e tem um Ka de 1,8 x 10-5. Pode ser 
titulado com solução padrão de hidróxido de sódio em presença de indicadores com zona de transição 
situada na região fracamente alcalina. Ele é usado amplamente em química industrial na forma de ácido 
acético glacial (densidade = 1,053g/cm3 e 99,8 % m/m) ou em soluções de diferentes concentrações. Na 
indústria alimentícia é consumido como vinagre, que é uma solução diluída do ácido acético glacial (3,5 a 
8% m/v). Considerando a Instrução Normativa No 6, de 3 de abril de 2012 do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento a acidez volátil expressa em ácido acético (g/100 mL) é de 4,00 a 7,99. 
(Informações complementares, massas atômicas: C – 12g/ mol, O – 16g/mol, H – 1g/mol, Na – 23g/ mol).  

 
(Atenção: Todos os materiais e reagentes necessários para realizar os procedimentos experimentais 
solicitados na presente avaliação estão disponíveis no local de prova que será devidamente informado aos 
candidatos (as). Não deve ser utilizado nenhum material ou reagente que não esteja disponibilizado para o 
procedimento experimental). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

QUESTÃO 1 
 

 
 
Assinale no quadro 1 abaixo os materiais e reagentes que são necessários para determinar o teor de ácido 
acético no vinagre comercial.(até 25 pontos) 
 
Quadro 1 – Materiais e reagentes.  
 

MATERIAIS REAGENTES 
() Balão volumétrico de 50 mL 
(   )Balão volumétrico de 250 mL 
(   )Balão volumétrico de 100 mL 
()Béqueres de 100 mL 
(   )Béqueres de 500 mL ou 1000 mL 
(   )Bastão de vidro 
()Bureta de 25 mL 
(   )Etiquetas 
(   )Erlenmyer de 500 mL 
()Erlenmyers de 125 mL 
(   )Frasco de polietileno de 300 ou 
500 mL 
(   )Frasco de vidro de 100 mL 
()Funil pequeno 
()Pera de borracha 
()Pipetador 
()Pipeta volumétrica de 10 mL 
()Pisseta com água destilada 
(   )Vidro de relógio 
()Proveta de 50 mL 
(   )Agitador magnético e barra 
(   )Funil pequeno 
(   )Espátula 
( )Pipeta volumétrica de 5 mL 
(   )Bastão de vidro 
(   )Cápsula de porcelana 
(   )Pinça 
(   ) Papel indicador de pH escala 0 – 14 
(   )Vidro de relógio 
(   )Suporte Universal 
(   )Garra para suporte universal e bureta 
 

(   ) NaOH granulado P.A 
()Solução de NaOH (0,1 mol/ L) 
(   ) Biftalato de potássio P.A 
( )Solução de fenolftaleína 1% 
(   ) Solução de alaranjado de metila1% 
(   ) Solução de azul de bromotimol1% 
(   )Solução de Ácido Clorídrico (HCl) 
(0,1 mol/ L)  
(   ) Solução de KOH(0,1 mol/ L)  
(   )Suco de frutas cítricas 
(   )Comprimidos de ácido acetilsalicílico 
(   )Álcool etílico P.A 
(   )Carbonato de sódio P.A 
(   )Leite de magnésia 
(   )Cloreto de sódio – NaCl 
(   )Nitrato de prata – AgNO3 
(   )Soro fisiológico -  
(   ) Reagente Negro de ericromo T 
(   )Água oxigenada – Volume 10 
(   )Suspensão de amido 1% 
( ) Vinagre comercial  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

QUESTÃO 2 
 

 
a) Descreva o procedimento experimental para a determinação de ácido acético em vinagre 

comercial disponível no laboratório. (até 10 pontos) 
 

b) Realize o procedimento experimental para a determinação de ácido acético em vinagre comercial 
disponível no laboratório.(até 15 pontos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 3 
 

 
a) Qual o teor (%) de ácido acético contido no vinagre? Indique os cálculos. (até 10 pontos) 

 
b) Compare o valor experimental encontrado do teor (%) de ácido acético contido no vinagre com o 

valor fornecido na amostra. Justifique sua resposta. (até 10 pontos) 
 

c) Está dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da agricultura, pecuária e abastecimento 
(MAPA)? (até 05 pontos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

QUESTÃO 4 
 

 
a) Descreva o tratamento dos resíduos químicos gerados no procedimento realizado para determinar 

o teor de ácido acético no vinagre comercial.(até 10 pontos) 
 

b) Realize o tratamento dos resíduos químicos gerados no procedimento executado na questão 02 
para determinar o teor de ácido acético no vinagre comercial.(até 10 pontos) 
 

c) Assinale no quadro 2 abaixo os materiais e reagentes que são necessários para realizar o 
tratamento dos resíduos químicos gerados no procedimento executado na questão 02? (até 05 
pontos) 
 

Quadro 2 – Materiais e reagentes.  
 

MATERIAIS REAGENTES 
(   ) Balão volumétrico de 50 mL 
(   ) Balão volumétrico de 250 mL 
(   ) Balão volumétrico de 100 mL 
(   ) Béqueres de 100 mL 
(   ) Béqueres de 500 mL ou 1000 mL 
(   ) Bastão de vidro 
(   ) Bureta de 25 mL 
(   ) Etiquetas 
(   ) Erlenmyer de 500 mL 
(   ) Erlenmyers de 125 mL 
(   ) Frasco de polietileno de 300 ou 
500 mL 
(   ) Frasco de vidro de 100 mL 
(   ) Funil pequeno 
(   ) Pera de borracha 
(   ) Pipetador 
(   ) Pipeta volumétrica de 10 mL 
(   ) Pisseta com água destilada 
(   ) Vidro de relógio 
(   )Proveta de 50 mL 
(   )Agitador magnético e barra 
(   )Funil pequeno 
(   )Espátula 
(   )Pipeta volumétrica de 5 mL 
(   )Bastão de vidro 
(   )Cápsula de porcelana 
(   )Pinça 
(   ) Papel indicador de pH escala 0 – 14 
(   )Vidro de relógio 
(   )Suporte Universal 
(   )Garra para suporte universal e bureta 
 

(   )  NaOH granulado P.A 
(   )Solução de NaOH (0,1 mol/ L) 
(   )  Biftalato de potássio P.A 
(   )  Solução de fenolftaleína 1% 
(   )  Solução de alaranjado de metila1% 
(   )  Solução de azul de bromotimol1% 
(   )Solução de Ácido Clorídrico (HCl) 
(0,1 mol/ L)  
(   ) Solução de KOH(0,1 mol/ L)  
(   )Suco de frutas cítricas 
(   )Comprimidos de ácido acetilsalicílico 
(   )Álcool etílico P.A 
(   )Carbonato de sódio P.A 
(   )Leite de magnésia 
(   )Cloreto de sódio – NaCl 
(   )Nitrato de prata – AgNO3 
(   )Soro fisiológico -  
(   ) Reagente Negro de ericromo T 
(   )Água oxigenada – Volume 10 
(   )Suspensão de amido 1% 
(   ) Vinagre comercial  
 

 


