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DICAS PARA DISCURSIVA DE QUÍMICA E ENG. QUÍMICA  

Apresentação 

Olá, pessoal! Tudo certo? 

Aqui é o Diego Souza, Prof. de Química. Como uma breve apresentação, sou Doutor em Química 
pela UFG e exerço o cargo de Perito Criminal da PCDF. Estou envolvido com concursos públicos 
há cerca de 11 anos, conciliei os dois últimos anos de faculdade com meu primeiro cargo público 
de assistente administrativo. Fui aprovado nos seguintes concursos na área de química: Técnico 
em Química da EMBRAPA (2º colocado), Analista Químico da EMBRAPA (1º), Especialista em 
Recursos Minerais/Química da ANM (1º) e Perito Criminal/Química da PCDF (2º). 

Muitos desconhecem ou subestimam a importância da prova discursiva em concursos na área de 
Química e Farmácia. E por que eu tenho tamanha convicção de que a prova discursiva é tão 
importante? 

Para responder a essa pergunta, vou utilizar uma experiência pessoal. No concurso de Perito 
Criminal em 2016, eu não consegui finalizar a resolução da prova objetiva por dois motivos: 
sou um pouco lento, e valorizei a resolução das quatro questões discursivas que valiam 100 
pontos. No resultado definitivo da objetiva eu constava como 25º colocado. Obtive 81,61 
pontos no resultado preliminar da prova discursiva, passando para a 4ª posição e, após os 
recursos, minha nota subiu para 85,62, alcançando a 2ª posição. Na minha área, Química, o 
concurso ofertava 2 vagas imediatas e 6 cadastros reserva. Foi isso mesmo, sem exagero! 
Saltei de 25º colocado para a 2ª posição. 

Acredito que esteja convencido da importância de uma prova em que muitos acabam reprovando. 
Por isso, para auxiliá-los nessa questão, trago aqui uma sequência de 8 dicas rápidas para as provas 
discursivas na área de Química e Farmácia. Abordarei algumas dicas gerais, válidas para todas as 
áreas, e outras mais específicas, focadas nas áreas de Farmácia e Química.  

Decidi escrever essas dicas porque vários alunos me procuraram, perguntando como eu havia me 
preparado para a prova discursiva da PCDF/2016 e pedindo dicas sobre o assunto. Muito do que 
compartilharei com vocês será baseado nas minhas experiências em concursos com prova 
discursiva. Antes de tudo, esclareço que não sou professor de português, nem de redação. 
Portanto, as dicas que colocarei aqui são complementares às orientações repassadas pelos 
professores da área do Estratégia Concursos. 

Em ritmo frenético de preparação, ninguém quer gastar muito tempo lendo materiais muito 
extensos. Por esse motivo, as dicas serão do tipo “PaPum” (bem objetivas). Então, sem mais 
demora, vamos às dicas. 



Instagram: Prof.DiegoSouza 
Facebook: Prof. Diego Souza 
YouTube: Prof. Diego Souza 

1 – Pratique! 

Resolvi começar por essa dica porque é a mais urgente delas. Essa dica parece muito óbvia, mas 
muitos candidatos relutam em PRATICAR a escrita. Sugiro que redija no mínimo 2 redações por 
semana e, de preferência, consiga algum professor de discursiva para corrigi-las.  

Um rápido exemplo pessoal. No concurso de Perito Criminal em 2016, a prova discursiva era 
composta de 4 questões, em que deveríamos escrever entre 10 e 15 linhas em cada uma. A 
primeira vez que ensaiei escrever 4 questões discursivas nos mesmos moldes do concurso, gastei 
3h e 30min. Tempo totalmente incompatível para um dia de prova com prova objetiva (80 questões 
de múltipla escolha) e prova discursiva (4 questões entre 10 e 15 linhas). Quase desisti de concorrer 
devido à minha lentidão em organizar as ideias e transportá-las para o papel. Entretanto, após 2 
meses de treino, consegui reduzir meu tempo de resolução das 4 questões para 1h e 30min. 
Infelizmente ainda era um tempo ruim, pois eu ficaria com o tempo muito reduzido para resolver a 
prova objetiva. Eu tinha consciência disso porque também cronometrava meu tempo de resolução 
de provas objetivas.  

Não teve jeito, eu concluí que não haveria tempo hábil (levando em conta a minha velocidade) 
para resolver toda a prova. No dia do concurso, não consegui finalizar a resolução da prova objetiva 
porque valorizei a resolução das quatro questões discursivas que somavam 100 pontos. No 
resultado definitivo da objetiva, eu estava em 25º colocado. Somando o resultado definitivo da 
discursiva, na qual obtive 85,62 pontos, saltei para a 2ª colocação na área de química.  

Em outros concursos em geral, a prova discursiva vale menos, entre 10 e 25% dos pontos totais. 
No último concurso da Polícia Federal, por exemplo, quase 20% dos candidatos que tiveram suas 
discursivas corrigidas foram reprovados por não atingir a pontuação mínima.  

Portanto, reforço a dica de hoje: pratiquem a escrita, simulem o dia de prova, cronometrem o seu 
tempo de resolução da prova discursiva e também da prova objetiva. Seja calculista, vá para a 
prova sabendo exatamente o que vai fazer, em qual ordem e quanto tempo levará em média em 
cada etapa. Abaixo, faço uma sugestão de tempo para uma típica prova do CESPE com 120 itens 
e uma redação de até 30 linhas. Ajuste os tempos para realidade da sua banca. 

 



Uma proposta para a divisão das 5 horas de provas: 

3h e 45 min: Resolução dos 120 itens (= 1 min e 53 s por item)  

50 min: Resolução da prova discursiva 

20 min: Preenchimento do gabarito 

5 min: Tempo para “esticar o esqueleto” 

Obs.: Não necessariamente nessa ordem. 

2 – O que é o texto dissertativo expositivo e quais suas principais 
características?  

Há dois tipos de textos dissertativos: o argumentativo e o expositivo. A dissertação argumentativa 
é aquela que estamos mais acostumados, normalmente cobrada em provas de vestibulares, na 
qual o redator expõe sua opinião sobre o tema apresentado. Para tanto, lança mão de 
argumentação lógica e de ilustrações para defender uma tese, que reflete o posicionamento do 
leitor frente à problemática. Vale lembrar que nesse tipo de texto, a estruturação é relativamente 
rígida, sendo necessário 1 parágrafo de introdução, parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo 
de conclusão. 

Felizmente ou infelizmente, muito do conhecimento sobre o texto argumentativo não lhe será útil 
para a prova discursiva nas áreas de Química e Farmácia. Em geral, o tema da prova discursiva é 
extraído do conteúdo específico de seu edital (DICA: confira essa informação em seu edital). Pois 
bem, conhecimentos específicos na área de Farmácia e Química são muito técnicos, o que deixa 
pouca ou nenhuma margem para argumentação ou defesa de ponto de vista. Por esse motivo, a 
modalidade de texto mais adequada e também mais provável de ser cobrada é a dissertação 
expositiva. 

Segue abaixo duas das principais características da dissertação expositiva: 

1) Impessoalidade: Há várias maneiras de se construir frases impessoais. Listo algumas 
possibilidades: 

a) Utilizar o sujeito indeterminado: Verbo na 3ª pessoa do plural ou verbo ativo na 3ª pessoa 
do singular, seguido do pronome “se”. Ex.: Visam a maximização do rendimento da reação. 
Ex.: Afere-se o menisco da bureta volumétrica, antes do início da análise titulométrica. 

b) Verbo no infinitivo: Ex.: É importante validar o método analítico, antes de implantá-lo na 
rotina laboratorial. 



c) Oculte o agente: Faça uso de expressões como “vale lembrar”, “Ressalte-se”, “é preciso”, 
“convém observar”. Ex.: Convém lembrar que a identificação de substâncias psicotrópicas 
pode ser realizada por outras técnicas analíticas, a exemplo da espectrofotometria UV-VIS. 
Ex.: Saliente-se que a porta anterior da residência estava danificada na região da fechadura. 

d) Voz passiva: Ex.: A técnica do luminol foi proposta a fim de se identificar vestígios de sangue 
em cenas de crime, mas pode apresentar resultados falso-positivo. 

Segue abaixo o trecho de um artigo que escrevi para Química Nova, no qual é possível perceber 
(nos destaques) como as diferentes construções impessoais podem ser combinadas em um texto 
dissertativo expositivo. 

[…] Com a preocupação de economizar reagentes e diminuir a geração de 
resíduos, procurou-se modificar o método padrão de análise foliar adotado por 
este laboratório, de forma a avaliar se a diminuição da massa da amostra utilizada 
manteria a mesma eficiência na extração dos elementos. Ao mesmo tempo, 
compararam-se as digestões por via seca e por via úmida, visando identificar qual 
seria a alternativa mais eficiente a ser usada juntamente com o espectrômetro de 
absorção atômica com atomização em chama disponível no laboratório. Para isto, 
foram estudadas as determinações de sete dos elementos de maior demanda: os 
macronutrientes cálcio, magnésio e potássio; e os micronutrientes ferro, zinco, 
cobre e manganês. […] 

2) Elevada objetividade: Evite subjetividade e não delongue os assuntos cobrados. Se restrinja a 
abordar somente os tópicos cobrados, pois as informações adicionais não serão computadas para 
o aumento de sua nota. Apresente explicações, informações e definições necessárias de maneira 
clara, da mesma forma que ocorre em livros técnicos. Veja o exemplo abaixo, extraído do livro 
Fundamentos de Química Analítica: 

Suponhamos que um dos tópicos exigidos fosse: cite variáveis que influenciem na absorbância na 
análise espectrofotométrica e discuta como minimizar tais interferências”. 

As variáveis comuns que influenciam o espectro de absorção de uma substância incluem a natureza 
do solvente, o pH da solução, a temperatura, altas concentrações de eletrólito e a presença de 
substâncias interferentes. Os efeitos dessas variáveis devem ser conhecidos e as condições para a 
análise escolhidas de maneira que as pequenas variações em suas grandezas não afetem de forma 
significativa a absorbância (Skoog, 2008). 

3 – Estratégias de estruturação de texto dissertativo expositivo 
sobre assuntos de Química e Farmácia 

Muitos alunos têm dúvidas sobre a estruturação do texto dissertativo expositivo. Como mencionei 
na última dica, devemos nos desapegar da estrutura clássica e rígida da dissertação argumentativa 



(aquela cobrada em provas de vestibular): introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto 
dissertativo expositivo não necessita de introdução e conclusão. Vamos entender o porquê. 

O tipo de proposta mais cobrado pelo CESPE e que vem sendo adotados por diversas outras 
bancas é aquele em que o examinador dá comandos para o examinado ou, em outras palavras, 
lista aspectos que o candidato deve, NECESSARIAMENTE, abordá-los. 

A questão discursiva traz normalmente o seguinte enunciado: 

Redija um texto dissertativo sobre “um determinado assunto” e aborde, 
NECESSARIAMENTE, os seguintes aspectos: 

– A 

– B 

– C 

Nesse tipo de questão, o examinador está interessado em verificar o seu conhecimento técnico 
sobre determinado tema, já que, no caso das áreas de Química e Farmácia, será um assunto do 
conhecimento específico. Como havia mencionado no CAPÍTULO 02, não há espaço para 
argumentação nessa estrutura (TEXTO DISSERTATIVO EXPOSITIVO) e não se faz necessário 
dedicar um parágrafo para introdução e outro para conclusão. Isso porque sua nota estará 
relacionada necessariamente à abordagem dos aspectos A, B e C cobrados. Visto isso, a pergunta 
que fica: qual a melhor e mais produtiva maneira de estruturar esse tipo de texto? 

Em uma proposta de até 30 linhas, considero que um texto em torno de 27 linhas está de 
bom tamanho. Caso seja exigido 3 aspectos (A, B e C), teríamos 27 linhas/3 aspecto = 9 
linhas (em média) para abordar cada aspecto. Alguns desses aspectos podem ser divididos 
em dois parágrafos, veja o exemplo abaixo: 

Aspecto B: Vantagens e desvantagens da espectroscopia de absorção atômica em chama 
(EAA). 

De certo, uma boa estratégia seria dividir a abordagem desse aspecto em dois parágrafos: 
um sobre as vantagens da EAA e outro sobre suas desvantagens. Lembre-se que cada 
parágrafo deve estar limitado ao desenvolvimento de uma ideia central. Respeitando a 
divisão do texto por aspectos e a subdivisão de alguns deles, concluímos que nosso texto 
deve apresentar entre 4 e 5 parágrafos para uma proposta que exija a abordagem de 3 
aspectos. Você deve ser flexível e saber ajustar essa matemática para sua proposta. Por 
exemplo, caso o número de aspectos fosse maior (4 ou 5), talvez não fosse possível dividir 
a discussão sobre vantagens e desvantagens da EAA em dois parágrafos. 



Outro aspecto macro do texto expositivo argumentativo é a desnecessidade de se “amarrar” os 
parágrafos por meio de conectores lógicos, também chamados de articuladores lógicos, a 
exemplo de “por outro lado”, “ademais”, “além do mais”, “portanto”. No entanto, esses 
conectores são bem-vindos internamente aos parágrafos, conferindo maior coesão para o texto, 
como veremos em uma próxima dica. 

Por fim, segue abaixo duas das quatro questões discursivas da prova de Perito Criminal da PCDF 
de 2016. A maneira que os temas foram cobrados é muito semelhante ao estilo CESPE, embora a 
banca tenha sido o IADES. Analise a estruturação das respostas discursivas. Note que não foi 
apresentado parágrafo introdutório e nem conclusivo. Até porque o espaço já era muito curto para 
trabalhar os aspectos exigidos. Identifique no texto os aspectos cobrados na proposta, inclusive 
dispostos na mesma ordem. Vale ressaltar que a ausência de introdução e conclusão não 
comprometeu a avaliação dos textos, pois obtive, respectivamente, 95,44% (23,86 de 25,0 pontos 
totais) e 87,76% (21,94 pontos) de aproveitamento. A perda de pontuação esteve relacionada, 
principalmente, à falta de algum termo (palavra) presente na “resposta padrão da banca” e aos 
erros gramaticais, indicados por um X no canto direito das respectivas linhas (perdoem-me pela 
caligrafia). 

 

 

 

 

 



 

Minha resposta:  

 

 

 

 

 

 



Minha resposta:  

 

 

4 – Estruturação de cada parágrafo em um texto dissertativo 
expositivo sobre assuntos de Química e Farmácia 

De maneira bem sucinta, você deve entender cada parágrafo como uma “mini redação”, contendo 
introdução, desenvolvimento e conclusão. A diferença é que, internamente ao parágrafo, esses 
componentes recebem nomes diferentes e cumprem funções ligeiramente diferentes, como segue: 

1) Apresentação do aspecto (1ª parte do parágrafo): comece sintetizando a ideia que será tratada 
naquele parágrafo. Não se acanhe! Copie partes do aspecto (comando) da proposta para 
apresentar (deixando claro) ao corretor (interlocutor) qual dos aspectos estará sendo abordado. 

Ex.: A análise elementar apresenta diversas vantagens sobre os métodos via úmida 
[…] 

Ex.: A região do infravermelho é tipicamente dividida em três regiões: 
infravermelho próximo (NIR), infravermelho médio (MIR) e infravermelho distante. 
[…] 



No 1º exemplo, fica claro ao leitor que o parágrafo abordará as vantagens da análise elementar 
sobre os métodos via úmida. Enquanto que, no segundo exemplo, não resta dúvida de que o 
parágrafo abordará características ou diferenças das três regiões espectrais do infravermelho. 

2) Ampliação ou desenvolvimento do aspecto (2ª parte do parágrafo): há diversas maneiras de se 
desenvolver um determinado aspecto e você terá que escolher por uma opção adequada frente a 
cada situação. Dentre as principais maneiras, destaca-se: listar (exemplificar), explicar, definir e 
citar. 

Ex.: A análise elementar apresenta diversas vantagens sobre os métodos via úmida, 
dentre as quais destacam-se: alta precisão e recuperação dos analitos, análise 
simultânea de alguns elementos, menor geração de resíduos, satisfatória 
operacionalidade, tempo de análise relativamente curto e possibilidade de 
automação. (Ampliação do aspecto por exemplificação) 

Ex.: Em laboratórios de análises químicas, os resíduos gerados merecem uma 
considerável atenção. Isto porque eles apresentam elevada complexidade e 
diversidade físico-química, o que lhes conferem inconstância e variados níveis de 
toxidade, dificultando seu gerenciamento. (Ampliação do aspecto por explicação) 

Ex.: Segundo a literatura, a validação analítica é a comprovação experimental e 
documentada que o método analítico em estudo é adequado para seu uso 
proposto, ou seja, que ele atende a requisitos previamente estabelecidos ou 
requeridos. (Ampliação do aspecto por citação da literatura). 

Ex.: A seletividade ou especificidade é a capacidade de um método em distinguir 
o analito (substância de interesse) das demais substâncias da matriz e de seus 
subprodutos de degradação. (Ampliação do aspecto utilizando definição). Nesse 
exemplo, o aspecto não foi introduzido, pois o parágrafo já se iniciou com a 
definição, mas, ainda assim, é uma construção válida e suficiente. 

3) Encerramento, retomando o aspecto (3ª parte do parágrafo): análogo a uma conclusão. Nem 
sempre é necessário para completar o parágrafo. Corresponde ao fechamento do assunto. Existem 
várias maneiras de cumprir essa etapa, mas, sem dúvida, a mais fácil delas é fazer um arremate, 
retomando o aspecto inicial. 

Ex.: A análise elementar apresenta diversas vantagens sobre os métodos via úmida, 
dentre as quais destacam-se: alta precisão e recuperação dos analitos, análise 
simultânea de alguns elementos, menor geração de resíduos, satisfatória 
operacionalidade, tempo de análise relativamente curto e possibilidade de 
automação. Portanto, as inúmeras vantagens da análise elementar, frente aos 



métodos via úmida, justificam sua crescente utilização. (Encerramento, retomando 
o aspecto inicial). 

Por fim, gostaria de lembrá-los que, embora não seja necessário conectar os parágrafos no texto 
expositivo, é desejável que os conectores lógicos ou articuladores do discurso sejam utilizados na 
construção dos parágrafos, aumentando sua nota em coerência argumentativa. Esses conectores 
podem indicar adição, alternativa, comparação, condição, oposição, dentre outros sentidos.  

No link abaixo você encontrará uma lista bem completa de conectores lógicos: 

Lista de conectores (articuladores do discurso) 

5 – O que o corretor irá procurar em seu texto? 

1) Siga os COMANDOS (abordagem dos aspectos) exatamente na ordem que eles foram 
dispostos na proposta: Se é solicitado que você aborde necessariamente aspectos A, B e C, então 
seu texto deverá ser estruturado nessa mesma ordem. Essa dica é muito valiosa, pois o seu texto 
não será corrigido por um especialista no assunto. Em geral, o corretor recebe um treinamento 
rápido sobre o tema da discursiva e terá em mãos uma resposta padrão na hora da correção, 
fornecido pela banca. Na prática, eles farão uma comparação entre seu texto e a resposta padrão. 
Caso siga uma ordem diferente dos comandos da proposta, o corretor poderá se confundir e 
entender que não foi abordado determinado assunto. 

Tomemos como exemplo o edital recente da Polícia Federal que previa vagas na área de Química 
e Farmácia para o cargo de Perito Criminal Federal. O referido edital traz no item 10.9.8. a): 

A apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao 
domínio do conteúdo (NC), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 13,00 pontos; 

Desses 13 pontos, que podem ser atingidos totalmente ou parcialmente, subtrai-se 2 vezes o 
número de erros divido pelo número de linhas escritas. Em suma, o grosso da sua nota será oriundo 
da “a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema” (NC). Esses critérios de 
avaliação serão observados dentro de cada aspecto. Portanto, se 1 ponto for destinado a 
apresentação/estética do texto e se forem exigidos 3 aspectos (A, B e C), cada um valerá 4 pontos, 
totalizando os 12 pontos restantes. A falta de um determinado aspecto poderá diminuir em 
aproximadamente 30% de sua nota, o que poderia tirá-lo do páreo. Sugiro, inclusive, que você 
aborde todos, mesmo que, eventualmente, não saiba falar muita coisa sobre um deles. 

2) Use palavras chaves em seu texto: no processo comparativo durante a correção, os corretores 
ficarão mais atentos a algumas palavras chaves que estão na resposta padrão. Se você conseguir 
lembrar quais são, use-as! Desta forma, vai convencer o corretor de que está escrevendo o que é 
esperado pela banca, garantindo um bom desempenho naquele aspecto, mesmo que cometa 
algum deslize conceitual. 



É difícil explicar o que seriam as “palavras chaves”. Eu diria que são aqueles termos que 
normalmente são utilizados para se definir ou se discutir determinado assunto. Por exemplo, 
geralmente falamos Lei de Lambert-Beer para explicar a linearidade de métodos analíticos. Do 
mesmo modo, precisamos usar os termos eluente e eluato para explicar o princípio de separação 
cromatográfica. Para explicar os processos de fluorescência e fosforescência, devemos utilizar os 
conceitos de singleto e tripleto. Assim como vários outros exemplos poderiam ser citados. 

Para ilustrar, apresento abaixo duas sequências de questão discursiva, resposta do candidato (eu), 
e padrão de respostas fornecido pela banca, do concurso da PCDF/2016. Observe que eu tentei 
seguir a mesma ordem da proposta na abordagem dos aspectos. Destaquei palavras chaves que 
aparecem tanto na minha resposta quanto no padrão resposta. padrões para elaboração de 
tabelas. 

 

 

Enunciado: 

 

 

 

 



Padrão de resposta: 

 

Minha resposta:  

 

 

 

 

 



 

Enunciado: 

 

 

Padrão de resposta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Minha resposta:  

 

Passado mais de 2 anos da prova, analisando minhas respostas acima, noto que os dois textos 
poderiam ser melhorados com base em todas as dicas que estou deixando neste material. Na 
primeira resposta (Questão 2), note que todo o primeiro parágrafo, no qual eu defini validação 
analítica, foi desnecessário, pois eu não abordei nenhum termo ou palavra-chave presente na 
RESPOSTA PADRÃO. Na RESPOSTA PADRÃO da Questão 3, destaquei três palavras-chave em 
vermelho que eu não inseri na minha resposta (meu texto), o que provavelmente diminuiu a minha 
nota. 

Espero que faça bom uso das dicas e consiga evitar alguns erros que cometi. Assim, alcançará um 
desempenho superior ao meu. 

6 – Vale à pena interpor recurso à nota da prova discursiva? 

Muitos candidatos se queixam que seus recursos em provas discursivas quase nunca são aceitos 
ou quase não modificam a sua pontuação… será que isso é verdade? Nesse sentido, existe 
obviamente variações entre diferentes concursos e, principalmente, entre diferentes bancas 



organizadoras. Para responder a referida pergunta, de forma mais racional, trago aqui um 
levantamento estatístico que realizei do concurso da Polícia Federal de 2013 para o cargo de Perito 
Criminal. 

Na Tabela a seguir estão resumidos alguns dados sobre os recursos na prova discursiva. A nota 
média geral passou de 8,97 para 9,19 pontos após os recursos, o que corresponde a um aumento 
de apenas 1,7% referente aos 13 pontos totais. No entanto, observar o aumento da pontuação 
média geral não é o mais adequado, já que muitos candidatos não apresentam recursos na prova 
discursiva. Se consideramos apenas os candidatos que tiveram sua pontuação modificada, a nota 
passou de 7,75 para 9,07 pontos, o que corresponde a um aumento médio de 1,32 pontos ou 
10,2% relativo a pontuação total da prova discursiva. Esse aumento de pontuação médio pode ser 
decisivo para a convocação para o curso de formação. Além disso, entre esses candidatos, o 
aumento da pontuação variou entre 0,06 pontos e espantosos 3,92 pontos, que correspondem a 
30,2% da nota total. Ademais, 12 candidatos da classificação geral e 1 inscrito como PNE 
ultrapassaram o limiar de 6,5 pontos após a avaliação de seus recursos, ou seja, deixaram de 
constar como reprovados para aprovados para próxima fase. Acredito que, após a apresentação 
desses resultados, você esteja convicto de que vale muito a pena entrar com recurso na prova 
discursiva. 

 Nota média em pontos Aumento em pontos 
 Provisória Definitiva Médio Mínimo Máximo 

Geral 8,97 9,19 0,22 -- -- 
Entre os que 

modificaram sua 
pontuação 

7,75 9,07 1,32 0,06 3,92 

Percentuais das pontuações em relação aos 13 pontos totais da prova 
 Provisória Definitiva Médio Mínimo Máximo 

Geral 69,0% 70,7% 1,7% -- -- 
Entre os que 

modificaram sua 
pontuação 

59,6% 69,8% 10,2% 0,5% 30,2% 

Visão geral da pontuação na prova discursiva, antes e pós recursos. 

Claro que já terá investido muito tempo de estudo e dinheiro caso seja aprovado na prova objetiva. 
Por isso, não arrisque! A minha dica é que procurem a assessoria de professores renomados no 
assunto para auxiliá-los na elaboração dos recursos, o que potencializará suas chances de aumentar 
a pontuação na discursiva. 

Abro um parêntese rapidamente para relembrar minha experiência pessoal no assunto. No 
concurso de Perito Criminal em 2016, eu não consegui finalizar a resolução da prova objetiva por 
dois motivos: sou um pouco lento, e valorizei a resolução das quatro questões discursivas que 
valiam 100 pontos. No resultado definitivo da objetiva eu constava como 25º colocado. Obtive 



81,61 pontos no resultado preliminar da prova discursiva, passando para a 4ª posição e, após os 
recursos, minha nota subiu para 85,62, alcançando a 2ª posição. Na minha área, Química, o 
concurso ofertava 2 vagas imediatas e 6 vagas para cadastro reserva. 

7 – Como se deve apresentar cálculos em um texto dissertativo? 

Resolvi escrever essa dica para responder, de forma adequada, à dúvida pertinente da aluna Tainá, 
que segue: 

“Em algumas provas discursivas a banca faz uma pergunta que precisa de 
desenvolvimento de cálculo, como no caso da última prova para perito da PF em 
2013. Como deve-se colocar a resposta? É necessário mostrar o desenvolvimento 
do cálculo ou só colocar a resposta, descrevendo o que foi feito?” 

De início, agradeço à Tainá por ter enviado essa excelente dúvida e que é um ponto obscuro para 
muitos concurseiros. 

Nós professores nos baseamos nas experiências passadas para aprender e repassar as informações 
que julgamos pertinentes e corretas aos alunos. Infelizmente nesse caso, é difícil responder sobre 
o desenvolvimento de cálculo quanto à última prova para perito da PF em 2013, de forma precisa, 
pois a banca não divulgou o PADRÃO DE RESPOSTA no concurso da PF em 2013 e não encontrei 
outras provas discursivas do CESPE, na área de Química ou Farmácia, que cobrassem cálculos. Por 
outro lado, encontrei um PADRÃO DE RESPOSTA da banca FGV, no qual foram apresentadas 
fórmulas e respectivos resultados na estrutura do texto dissertativo expositivo. 

Portanto, as informações aqui repassadas são baseadas no padrão de resposta analisado da FGV 
e no que julgo adequado e necessário para seguir (“obedecer”) o comando da banca CESPE ao 
pedir que seja abordado, necessariamente, um determinado cálculo. De forma objetiva, você deve:  

a) Apresentar a fórmula utilizada; 
b) Inserir nela os valores fornecidos; e 
c) Apresentar o resultado final. 

Eu, enquanto aluno, fico meio perdido quando o professor informa os princípios gerais de 
resolução de um problema e segue para o próximo conteúdo sem exemplificar o anterior. 
Pensando nisso, elaborei uma proposta de questão discursiva, na qual é exigido o cálculo do pH 
de um tampão. Os dados utilizados foram retirados de uma questão objetiva do CESPE no 
concurso da SDS/PE para o cargo de Perito Criminal/Química, realizado em 2016. Na sequência, 
elaborei uma possível resposta à questão discursiva, veja. 



 

QUESTÃO DISCURSIVA 

Nesta prova, faça o que se pede. (Lembre-se das dicas sobre abordar apenas os aspectos 
cobrados, apresentando-os na mesma ordem da proposta) 

Ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 13,00 pontos, dos quais 1,00 ponto será atribuído 
ao quesito apresentação e estrutura textual (legibilidade, respeito à margens e indicação de 
parágrafos). 

Dados para resolução da questão: 

O ácido acético é um ácido fraco cuja constante de ionização ácida (Ka), a temperatura T0, é igual 
a 1,6 × 10–5. 

Com base no fragmento de texto acima e as soluções envolvidas apresentem comportamento 
ideal, redija um texto dissertativo, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos: 

o Solução tampão e quais substâncias são necessárias para seu preparo; [valor: 3,00] 
o Capacidade de tamponamento; [valor: 2,00] 
o Especifique em que circunstância a capacidade de tamponamento será máxima e por qual 

motivo ela será máxima nessa situação; [valor: 3,00] 
o Qual o sal adequado para a preparação de uma solução tampão com o ácido acético? 

Apresente o cálculo do pH em que se encontrará a referida solução tampão, na temperatura 
T0, se ela for preparada empregando-se as mesmas concentrações, em quantidade de 
matéria, do sal e do ácido? [valor: 4,00] 

Uma possível resposta: 

Soluções tampão ou simplesmente tampões são soluções aquosas que resistem a 
mudanças de pH quando são adicionadas bases ou ácidos ou quando se realiza 
uma diluição. Essa resistência apresenta um limite que deve ser observado. Os 
tampões são preparados pela mistura das seguintes substâncias: ácidos fracos e 
suas bases conjugadas ou sais do ácido fraco. De forma alternativa, um tampão 
também pode ser preparado utilizando-se uma base fraca e seu ácido conjugado. 

Um importante parâmetro de um tampão é a sua capacidade de tamponamento, 
a qual corresponde à resistência da solução tampão a mudanças de pH durante a 
adição de ácido ou base fortes. Desta forma, quanto menor for a variação do pH 



para uma dada adição de ácido ou base ao tampão, maior será a sua capacidade 
de tamponamento. 

A capacidade de tamponamento será máxima em pH=pKa, em que o termo da 
direita corresponde ao negativo do logaritmo da constante ácida Ka (pKa=-logKa). 
O motivo dessa capacidade ser máxima, nessa condição analítica, é que a 
concentração do ácido fraco HA é igual à concentração da base conjugada A-, 
[HA]=[A–]. Desta forma, haverá base A– e ácido HA suficientes para neutralizar uma 
considerável adição de ácido ou base fortes. 

O acetato de sódio (NaAc) é um sal adequado para a preparação de uma solução 
tampão de ácido acético (HAc). Utilizando as mesmas concentrações molares de 
NaAc e HAc, será obtido um tampão com capacidade máxima de tamponamento, 
cujo pH pode ser calculado a partir da equação de Henderson-Hasselbalch, 
pH=pKa+log([Ac–]/[HAc]). Uma vez que [Ac–]=[HAc], então ([Ac–]/[HAc])=1. 
Aplicando os valores de Ka do ácido acético e da relação [Ac–]/[HAc] na equação 
Henderson-Hasselbalch, tem-se que pH=-log(1,6.10-5)+log(1)=4,79. Portanto, a 
referida solução tampão do ácido acético apresentará pH 4,79. 

Alguns comentários rápidos: 

Comentário 01: lembre-se que, em cada parágrafo do seu texto, é altamente recomendável que 
você deixe claro qual aspecto ou quais aspectos você abordará. Tomemos como exemplos o 
primeiro e o terceiro parágrafo, respectivamente: 

Soluções tampão ou simplesmente tampões são soluções aquosas que […]. Os 
tampões são preparados pela mistura das seguintes substâncias: ácidos fracos e 
suas bases conjugadas ou sais do ácido fraco […]. 

A capacidade de tamponamento será máxima em pH=pKa, em que […]. O motivo 
dessa capacidade ser máxima […]. 

Comentário 02: seu texto deverá estar bem estruturado e de fácil entendimento. Aconselho que 
use cada parágrafo para desenvolver cada comando (aspecto). Como já discutido em capítulo 
anterior, em alguns casos específicos, você poderá (não sendo obrigatório) subdividir um aspecto 
em dois parágrafos, a exemplo de quando é cobrado vantagens e desvantagens de um 
determinado método ou equipamento. 

Comentário 03: fórmulas químicas podem ser entendidas como siglas, pois, uma vez definida, você 
poderá reutilizá-las em qualquer parte do seu texto sem prejuízo à sua avaliação. Por exemplo, se 
no primeiro parágrafo você definiu ácido acetilsalicílico como sendo C9H8O4, então você poderá 
utilizar essa fórmula molecular no restante do texto sem a necessidade de mencionar o nome por 
extenso. 



Comentário 04: Por fim, note que as fórmulas matemáticas podem ser introduzidas no texto. Você 
deverá adequá-las para que não causem prejuízo à estrutura do texto corrido (linha a linha). 

 

Como lição de casa para vocês, correlacionem o texto dissertativo acima com os 
outros 7 capítulos repassados anteriormente. Acredito que, reunindo todas as 
dicas, você terá um material auxiliar interessante para a prova discursiva de Perito 
da PF. 

8 – Alguns assuntos da área de Química que podem ser cobrados 
na prova discursiva 

Antes de tudo, vale esclarecer que qualquer conteúdo do conhecimento específico pode ser 
cobrado. No entanto, resolvi escrever essa dica porque muitos alunos me questionaram sobre 
quais temas seriam mais prováveis para a prova discursiva dos concursos na área pericial. 
Apresento uma lista abaixo de assuntos que julgo ter maior aderência com a atividade do Perito 
Criminal/Química (muitos deles estão presentes no conteúdo programático de Perito 
Criminal/Farmácia) e, por isso, eu os recomendo para treino: 

o Elucidação de estruturas químicas por espectrometria de massa e infravermelho; 
o Espectroscopia atômica e molecular na região do UV-VIS; 
o Espectroscopia de fluorescência; 
o Validação de métodos analíticos; 
o Análises gravimétrica e volumétrica; 
o Paralelo (vantagens e desvantagens) entre técnicas de espectroscopia atômica: 

espectroscopia de absorção atômica em chama e em forno de grafite, e espectroscopia de 
emissão atômica; 

o Identificação e quantificação de drogas psicotrópicas por cromatografia gasosa acoplado à 
espectrometria de massa (CG-MS); 

Vale lembrar que essa dica foi redigida antes da recente prova da polícia federal (2018) e o tema 
da discursiva foi justamente identificação de substâncias por CG-MS. 

Para aqueles que estão se preparando de maneira regular e antecipada, confiram nossos cursos na 
área de Química e Farmácia.  

 



 

LISTA DE QUESTÕES 

1. (FADESP - Perito Criminal - Farmácia e Eng Química - Renato Chaves-PA -2019) 

 
PADRÃO DE RESPOSTA DESEJADO PELA BANCA: 

 



 
2. (AOCP - Perito Oficial/Química - ITEP-RN - 2018) 

 

 



 
PADRÃO DE RESPOSTA DESEJADO PELA BANCA: 

 
3. (AOCP - Perito Oficial/Farmácia/Bioquímica - ITEP-RN - 2018) 

Agricultor de 47 anos vem apresentando cefaleia, transpiração excessiva e, por último, crises 
convulsivas. Em anamnese, foi registrado que o mesmo estava a aproximadamente 6 meses 
trabalhando com aplicação de inseticida organofosforado. Esse inseticida pode ser o causador 
desse quadro? Caso seja, descreva os mecanismos envolvidos nesse processo e de que forma 
poderia ser confirmado laboratorialmente. 

PADRÃO DE RESPOSTA DESEJADO PELA BANCA: 

 
 

 

 



4. (AOCP - Perito Oficial/Química - ITEP-RN) 

 

 
 

 

 



PADRÃO DE RESPOSTA DESEJADO PELA BANCA: 

 

  

5. (AOCP - Perito Oficial/Farmácia/Bioquímica - ITEP-RN - 2018) 

Um paciente hipertenso, portador de quadro depressivo e em tratamento com fenelzina a mais 
de 6 meses, foi encontrado morto após ter saído para um jantar romântico com sua esposa. No 
jantar, foram servidos queijos e vinhos. Na avaliação pós-morte, ficou definido que o paciente teve 
um AVC, por uma elevação brusca da PA. Nesse caso, o uso do medicamento e sua interação com 
os alimentos pode ter sido o causador da morte? Comente sobre o episódio, justificando sua 
resposta. 

PADRÃO DE RESPOSTA DESEJADO PELA BANCA: 

 
6. (CESPE / UnB – 2011)  

O controle de parâmetros experimentais é importante para se aumentar o rendimento em 
algumas transformações industriais que envolvem reações em equilíbrio químico. A equação 
abaixo representa uma reação química genérica, endotérmica em equilíbrio. 

A(g) + B(g) ⇌ C(g) + D(g) 



Considerando o trecho acima, redija um texto acerca de equilíbrio químico, atendendo, 
necessariamente, ao que se pede a seguir. 

Defina equilíbrio químico. 

Esclareça como os parâmetros temperatura, pressão, presença de catalisador, adição de 
reagentes e adição de produtos podem alterar o equilíbrio da reação acima para favorecer a 
formação dos produtos C e D. 

PADRÃO DE RESPOSTA DESEJADO PELA BANCA: não fornecido. 

7. (CESPE / UnB – 2011)  

Redija um texto dissertativo acerca de uma metodologia para padronização, via titulação 
volumétrica, de uma solução aquosa de ácido clorídrico em um laboratório. Em seu texto, aborde, 
necessariamente, os seguintes aspectos: 

Importância do procedimento de padronização; 

Exemplos de possíveis padrões primários para a metodologia apresentada; 

Características gerais dos padrões primários; 

Fontes de erro e sua minimização. 

PADRÃO DE RESPOSTA DESEJADO PELA BANCA: não fornecido. 

8. (COMPERVE / UFRN – 2015)  

A figura a seguir representa a curva da titulação de 50,0 mL de um ácido fraco monoprótico (HA), 
com constante de equilíbrio igual a 1,0x10-5, utilizando-se uma solução de hidróxido de sódio 
0,100 mol. L-1 como agente titulante.  



 

Em relação à figura, responda: 

a) Calcule a concentração inicial do ácido e o valor do pH indicado pela seta em A. 

b) Justifique se o pH é neutro, ácido ou alcalino no ponto indicado com a seta em B. 

PADRÃO DE RESPOSTA DESEJADO PELA BANCA:  

Letra A: A concentração inicial do ácido deve ser determinada usando-se o volume de equivalência. 
No caso, 50 mL ou 0,05L. Como a estequiometria da reação ocorre numa proporção de 1:1, o 
número de mols do ácido titulado deve ser igual ao adicionado à base.  

 

Sendo Ma e Mb as molaridades do ácido e da base e Va e Vb os respectivos volumes, a molaridade 
inicial do ácido é dada por: 

 

Ou seja, 

 

A região compreendida entre o início da titulação e o volume de equivalência forma uma solução 
tampão. A equação que descreve o pH para esse sistema é: 

 

a a b bM V M V´ = ´
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a
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´
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O ponto indicado pela seta A, 25 mL, corresponde à metade do volume de equivalência. Nesse 
ponto, a quantidade de sal formada é igual à do ácido restante na solução titulada. Portanto, 
[ácido]=[sal] e o pH é igual ao pKa, segundo a equação. Como o Ka = 10-5, o pKa = 5 = pH. (pKa=-
logKa). 

Letra B: O pH indicado pela seta em B corresponde ao pH do ponto estequiométrico. Nesse caso, 
a solução deve conter apenas o sal que foi obtido pela reação entre um ácido fraco com uma base 
forte. No aquoso, o sal se dissocia, e os ânions A- provocam a hidrólise da água, reconstituindo 
moléculas do ácido fraco, segundo a reação: 

 

Essa reação gera um excesso de íons hidroxila, tornando o pH da solução alcalino. 

9. (COMPERVE / UFRN – 2015) 

Um técnico recebeu a tarefa de preparar e padronizar uma solução de ácido clorídrico 0,10 mol L-

1. 

a) Que volume de uma solução P.A. de HCl seria necessário para preparar 1,0 L dessa solução? (d 
= 1,19 g.cm-3, T = 37 %). 

b) Descreva um procedimento para padronizar essa solução. 

PADRÃO DE RESPOSTA DESEJADO PELA BANCA: 

Letra A: Da informação densidade, tem-se que 1 mL equivale a 1,19 g de solução; da informação 
do teor, tem-se que 100 g de solução contém 37 g de ácido clorídrico. Então, pode-se escrever: 

 

Essa é a massa de ácido clorídrico contida em 1 mL da solução P.A. 

Aplicando esse valor de massa à fórmula de molaridade, pode-se calcular a concentração em mol.L-

1 da solução P.A., desde que se tenha calculado a massa molar do HCl, que é o somatório das 
massas atômicas de cada elemento vezes os respectivos índices da fórmula molecular, conforme 
apresentado a seguir: 

 



Em seguida, aplicam-se os dois resultados na fórmula de molaridade, considerando o volume de 
1 mL, transformado em litro, ou seja, 1 mL corresponde a 0,001 L. Assim, a molaridade da solução 
P.A. é: 

 

Conhecendo-se a concentração da solução P.A., aplica-se a fórmula de diluição para saber o 
volume que deverá ser medido para a preparação da solução desejada. 

 

Letra B: Pode-se padronizar essa solução a partir de uma solução de NaOH previamente 
padronizada ou utilizar uma massa conhecida de um reagente considerado um padrão primário.  

Para o caso de se utilizar uma solução padronizada de hidróxido de sódio: afere-se a bureta, 
previamente limpa e seca, com a solução padronizada de hidróxido de sódio (titulante) e, em três 
erlenmeyers, coloca-se um volume conhecido da solução do ácido. Em seguida, adiciona-se as 
soluções nos erlenmeyers duas ou três gotas de um indicador que mude de cor em pH próximo a 
sete. Adiciona-se gota a gota a solução do titulante ao erlenmeyer, agitando-o para facilitar a 
reação até que a solução titulada mude de cor. Imediatamente percebida a mudança de cor, deve-
se anotar o volume de titulante gasto. Obtidos os três volumes, procede-se aos cálculos. Calcula-
se o número de mol de hidróxido de sódio gastos nas três titulações a partir da fórmula de 
molaridade e, considerando-se a estequiometria da reação, o respectivo número de mols do ácido 
clorídrico contido em cada erlenmeyer que, dividido pelo volume de ácido clorídrico colocados 
inicialmente em cada erlenmeyer, indicará as respectivas molaridades. Por fim, determina-se a 
média das concentrações para o ácido clorídrico obtida nos três experimentos, tendo-se 
padronizado a solução. Com esse valor, rotula-se a solução padronizada após colocá-la em frasco 
apropriado (frasco plástico). 

Para o caso de se utilizar uma substância padrão primário, como o carbonato de sódio, deve-se, 
em primeiro lugar, garantir que o carbonato de sódio esteja seco, para que se possa garantir com 
precisão a massa a ser pesada. Para se assegurar que o carbonato de sódio esteja seco, deve-se 
transferir uma quantidade da substância para um pesa-filtro e secá-lo em estufa a temperatura de 
105°C, por um tempo mínimo de 2 horas. Após decorrido o tempo necessário, o pesa-filtro com o 
carbonato de sódio seco deve ser colocado em dessecador para resfriar até o momento de ser 
pesado. Pode-se preparar uma solução padrão a partir da medida de uma massa exata e da 



dissolução desta em balão volumétrico. Obtendo-se essa solução, procede-se de modo 
semelhante ao descrito para a titulação com a solução padronizada de hidróxido de sódio. 

10. (Instituto Movens / DNPM – 2010) 

Os polímeros constituem um importante grupo de materiais de engenharia pela sua facilidade de 
produção e variadas aplicações. Com a finalidade de melhorar as propriedades físicas dos 
polímeros, são adicionados compostos denominados aditivos. Muitos desses aditivos são 
compostos inorgânicos e, com o aumento do uso dos polímeros, existe uma necessidade 
crescente para determinação de íons de metais, em especial aqueles que podem apresentar 
caráter tóxico. A escolha de uma técnica analítica adequada para a determinação de elementos 
metálicos em polímeros depende de vários fatores. Uma dessas técnicas é a espectrometria de 
emissão atômica com plasma de acoplamento indutivo. 

Solange Cadore, Érika Matoso e Mirian Cristina Santos. In: Química Nova, Vol. 31, n.°6, 2008 (com adaptações). 

I – Definição de plasma; 

II – As vantagens e as desvantagens da espectroscopia de absorção atômica com plasma de 
acoplamento indutivo. 

11. (CONSULPLAN / MAPA – 2014) 

Na análise de determinada amostra de um alimento surgiu um composto desconhecido que, após 
ser purificado, apresentou o espectro de massa indicado. Observe que o espectro infravermelho 
deste composto mostrou picos significativos em: (considere: todos os dados em cm-1). 

 

Demonstrou, também, um bando do estiramento C-H alifático entre 2879 e 2979 cm-1. 



 

Discorra sobre como é possível, através dos dados apresentados, promover a identificação desse 
composto desconhecido. Descreva, ainda, o nome oficial (IUPAC) deste composto. 

12. (IADES / PCDF – 2016) 

Leia com atenção, o texto a seguir: 

Validação de um método analítico é o processo de demonstrar que o método é adequado ao uso 
pretendido, é um aspecto vital da garantia da qualidade analítica e tem recebido considerável 
atenção na literatura. A determinação das características de desempenho do método é somente 
uma parte do processo, e os critérios de aceitação são baseados no uso intencional do método. 
É recomendado que o planejamento e a execução da validação de método sigam um plano mestre 
de validação. 

BARROS, C. B. Biológico. São Paulo, v. 64, n. 2, p. 175-177, 2002. Disponível em: <http:www.biologico.sp.gov.br>. 
Acesso em: 29 abr. 2016, com adaptações. 

Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto 
dissertativo e (ou) descritivo que discorra acerca do processo de validação de um método 
analítico. Aborde, necessariamente, os seguintes tópicos: 

Seletividade; 

Precisão; 

Exatidão. 



13. (IADES / PCDF – 2016) 

Leia com atenção, o texto a seguir: 

Denomina-se luminescência a emissão de luz associada ao decaimento das espécies, a partir de 
algum estado eletrônico excitado. Quando a emissão é precedida pela absorção de luz (radiação 
eletromagnética), o fenômeno é conhecido como fluorescência ou fosforescência.  

Com base nessas informações, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo que apresente as 
principais diferenças entre os dois fenômenos referenciados. Aborde, necessariamente, os 
seguintes tópicos: 

Mudanças em termo de estado excitado; 

Tipos de materiais; 

Aplicações em situações de perícia técnica. 

14. (UNIVERSA / CEB – 2010) 

Nunca o tão pequeno se tornou tão grande. De fato, conforme vislumbrado pelo físico norte-
americano Richard Feynman (1918-1988), quase meio século atrás, em sua palestra de título 
inusitado – “Há muito mais espaço lá embaixo” –, o impacto da nanociência e da nanotecnologia 
nos setores acadêmico, empresarial e na própria sociedade já é bastante marcante – para alguns, 
ele será maior que o causado por outras revoluções tecnológicas, como a agricultura, a indústria 
e a microeletrônica. Nano – que significa ‘anão’, em grego – é o prefixo usado na notação científica 
para expressar um bilionésimo (10-9). Um nanômetro (nm), por exemplo, equivale a 10-9m, ou seja, 
um bilionésimo de metro. Nessa escala de tamanho, um minúsculo vírus, invisível a olho nu, 
apresenta-se como uma incrível entidade com cerca de 200 nm. Apesar da dimensão ínfima, ele 
camufla, na realidade, uma complexa máquina molecular aparelhada com todos os dispositivos 
para invadir as células de organismos superiores e utilizá-las em sua reprodução, proporcionando 
um exemplo típico de tecnologia nanométrica colocada em prática pela natureza. É justamente 
para essa escala que estão convergindo atualmente os processos de miniaturização na eletrônica, 
conferindo crescente funcionalidade, desempenho e portabilidade aos aparelhos modernos. No 
mundo nanométrico, há dois aspectos a serem considerados: a redução da escala de dimensão – 
que acaba refletindo diretamente no comportamento dos materiais – e os efeitos quânticos – 
fenômenos que surgem nas dimensões atômicas e moleculares. De fato, no mundo nanométrico, 
fica mais desafiador trabalhar com as questões de dimensão, espaço e tempo, energia e matéria. 
Em resumo: no mundo nanométrico, a física clássica começa a ceder lugar para a mecânica 
quântica. 

Henrique E. Toma e Koiti Araki. Nanociência e Nanotecnologia. In: Ciência Hoje, v. 37, n.° 217, jul./2005 (com 
adaptações). 



Com base nos assuntos abordados no texto acima, redija um texto descritivo que aborde, 
necessariamente, os seguintes tópicos: 

a) a importância da nanotecnologia para o desenvolvimento de novas tecnologias; 

b) as ações atuais da química frente à nanotecnologia; 

c) métodos de análise dos materiais em escala nanométrica; e 

d) futuras possibilidades da química perante a nanotecnologia. 
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