
 

 

PARECER AO RECURSO DEFERIDO 

 

  A empresa AOCP AOCP AOCP AOCP ––––    ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS 

PÚBLICOS LTDAPÚBLICOS LTDAPÚBLICOS LTDAPÚBLICOS LTDA, empresa contratada para a realização do concurso público da Universidade 

Federal do Sergipe (UFS) vem por meio deste, prestar informações quanto ao motivo das 

anulações ocorridas nas questões para o cargo de TÉCNICO DE LABORATÓRIO TÉCNICO DE LABORATÓRIO TÉCNICO DE LABORATÓRIO TÉCNICO DE LABORATÓRIO ––––    

MATERIAISMATERIAISMATERIAISMATERIAIS, referente ao edital de N° 034/2009.  

 

  Segue abaixo relatório das questões e as respectivas justificativas para anulação:  

 

QUESTÃO 27QUESTÃO 27QUESTÃO 27QUESTÃO 27    

Assinale a alternativa que apresenta um fenômeno 

que NÃO pode ser considerado transformaçãotransformaçãotransformaçãotransformação    

químicaquímicaquímicaquímica. 

(A) Queima de óleo diesel no motor de um caminhão. 

(B) Evaporação de perfume. 

(C) Decomposição da água oxigenada em oxigênio e água. 

(D) Queima de um pedaço de madeira. 

(E) Obtenção do álcool etílico a partir da fermentação do 

açúcar. 

 

Quanto a questão 27 da prova de Técnico de Laboratório – Materiais, temos a esclarecer que a 

anulação da questão ocorreu pelo fato da mesma exigir do candidato conhecimento sobre o 

assunto Transformação Química,Transformação Química,Transformação Química,Transformação Química, o qual não estava previsto no conteúdo programático sugerido 

pelo edital de abertura n° 34/2009.  

 

QUESTÃO 28QUESTÃO 28QUESTÃO 28QUESTÃO 28    

 Um técnico encontrou no laboratório três frascos não rotulados contendo soluções aquosas 

de diferentes solutos. Após analisá-los registrou algumas propriedades dessas soluções, 

conforme mostra o quadro a seguir. 

Solução Condutibil

idade  

Ação sobre 

a 

fenolftaleína 

Ação sobre o 

metal 

ferro 

A Conduz Rosa Não reage 

B Conduz Incolor Reage 

formando um 

gás 

C Conduz Incolor Não reage 

 

 De acordo com as informações do quadro, assinale a alternativa correta. 

(A) A solução A deve ser um ácido. 

(B) A solução B deve ser uma base. 



(C) A solução C deve ser um sal. 

(D) A solução C deve ser um ácido. 

(E) A solução A deve ser um sal. 

 

Quanto a questão 28 da prova de Técnico de Laboratório – Materiais, temos a esclarecer que a 

anulação da questão ocorreu pelo fato da mesma exigir do candidato conhecimento sobre o 

assunto Propriedades das Soluções/Solutos,Propriedades das Soluções/Solutos,Propriedades das Soluções/Solutos,Propriedades das Soluções/Solutos, o qual não estava previsto no conteúdo 

programático sugerido pelo edital de abertura n° 34/2009.  

 

QUESTÃO 33QUESTÃO 33QUESTÃO 33QUESTÃO 33    

Considere as funções orgânicasfunções orgânicasfunções orgânicasfunções orgânicas representadas 

pelas fórmulas gerais: 

I. R – O – R 

II. R – COOH 

III. R – NH2 

IV. R – CONH2 

Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, os grupos funcionaisgrupos funcionaisgrupos funcionaisgrupos funcionais a que 

pertencem. 

(A) Éster, ácido carboxílico, amida e amina. 

(B) Éster, aldeído, nitrocomposto e amida. 

(C) Éter, aldeído, nitrocomposto e amina. 

(D) Éter, ácido carboxílico, amina e amida. 

(E) Éter, ácido carboxílico, amida e amina. 

 

Quanto a questão 33 da prova de Técnico de Laboratório – Materiais, temos a esclarecer que a 

anulação da questão ocorreu pelo fato da mesma exigir do candidato conhecimento sobre o 

assunto Funções Orgânicas/Grupos Funcionais,Funções Orgânicas/Grupos Funcionais,Funções Orgânicas/Grupos Funcionais,Funções Orgânicas/Grupos Funcionais, o qual não estava previsto no conteúdo 

programático sugerido pelo edital de abertura n°34/2009.  

 

QUESTÃO 34QUESTÃO 34QUESTÃO 34QUESTÃO 34    

A cera da abelha é constituída de várias 

substâncias. Em um exame laboratorial, dentre as 

substâncias encontradas, destacamos a presença 

de duas substâncias apresentadas a seguir por 

suas fórmulas moleculares e, em itálico, seus 

grupos funcionais: 

C26H53OH e C23H47COOH 

Essas substâncias são classificadassubstâncias são classificadassubstâncias são classificadassubstâncias são classificadas, 

respectivamente, como 

(A) cetona e aldeído. 

(B) éster e ácido carboxílico. 

(C) fenol e aldeído. 

(D) éster e aldeído. 

(E) álcool e ácido carboxílico. 

 



Quanto a questão 34 da prova de Técnico de Laboratório – Materiais, temos a esclarecer que a 

anulação da questão ocorreu pelo fato da mesma exigir do candidato conhecimento sobre o 

assunto Classificação de Substâncias,Classificação de Substâncias,Classificação de Substâncias,Classificação de Substâncias, o qual não estava previsto no conteúdo programático 

sugerido pelo edital de abertura n°34/2009.  

 

QUESTÃO 35QUESTÃO 35QUESTÃO 35QUESTÃO 35    

Assinale a alternativa em que a palavra hidrogênio 

se refere à substância simples.substância simples.substância simples.substância simples.    

(A) Na molécula de açúcar há hidrogênio. 

(B) Átomos de hidrogênio estão presentes na molécula de 

água. 

(C) Na molécula de água a proporção é de 2 hidrogênio 

para 1 oxigênio. 

(D) O hidrogênio é um gás inflamável. 

(E) Aproximadamente 10% de massa de uma pessoa se 

deve ao hidrogênio. 

 

Quanto a questão 35 da prova de Técnico de Laboratório – Materiais, temos a esclarecer que a 

anulação da questão ocorreu pelo fato da mesma exigir do candidato conhecimento sobre o 

assunto Classificação de Substâncias,Classificação de Substâncias,Classificação de Substâncias,Classificação de Substâncias, o qual não estava previsto no conteúdo programático 

sugerido pelo edital de abertura n°34/2009.  

 

QUESTÃO 36QUESTÃO 36QUESTÃO 36QUESTÃO 36    

Assinale a alternativa correta. 

(A) As propriedades das substâncias compostas álcool 

etílico (C2H6O) e éter dimetílico (C2H6O) são iguais 

porque são isômeros. 

(B) As propriedades das substâncias simples álcool etílico 

(C2H6O) e éter dimetílico (C2H6O) são diferentes 

porque, embora suas moléculas sejam formadas pelos 

mesmos elementos e tenham igual quantidade de 

átomos, estes estão dispostos de maneira diferente na 

molécula. 

(C) Grafita e diamante são formas alotrópicas do elemento 

carbono. 

(D) O ozônio é uma substância formada por dois átomos do 

elemento oxigênio. 

(E) Os gases oxigênio e ozônio são formados por átomos 

do mesmo elemento químico: o oxigênio. Porém, não 

podemos dizer que eles são formas alotrópicas do 

elemento oxigênio. 

 

Quanto a questão 36 da prova de Técnico de Laboratório – Materiais, temos a esclarecer que a 

anulação da questão ocorreu pelo fato da mesma exigir do candidato conhecimento sobre o 

assunto Propriedades e Composição dasPropriedades e Composição dasPropriedades e Composição dasPropriedades e Composição das Substâncias,Substâncias,Substâncias,Substâncias, o qual não estava previsto no conteúdo 

programático sugerido pelo edital de abertura n°34/2009. 



 

QUESTÃO 39QUESTÃO 39QUESTÃO 39QUESTÃO 39    

Assinale a alternativa que apresenta uma 

transformação física. 

(A) Queima da pólvora. 

(B) Evaporação de gasolina. 

(C) Azedamento do leite. 

(D) Enferrujamento de um prego. 

(E) Adição de um comprimido efervescente em água. 

 

Quanto a questão 39 da prova de Técnico de Laboratório – Materiais, temos a esclarecer que a 

anulação da questão ocorreu pelo fato da mesma exigir do candidato conhecimento sobre o 

assunto Transformações Físico/Química,Transformações Físico/Química,Transformações Físico/Química,Transformações Físico/Química, o qual não estava previsto no conteúdo programático 

sugerido pelo edital de abertura n°34/2009. 

 

  Considerando o exposto, acreditamos que as justificativas são suficientes para 

esclarecer o motivo da anulação das questões. 

   

 

 


