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1. Considere que na sua bancada de laboratório se encontrava um frasco contendo uma solução 
aquosa de etanol e que o trabalho que lhe foi proposto consistia na determinação da densidade 
relativa daquela solução, utilizando o método do picnómetro. 

1.1. Selecione a única opção que apresenta a imagem de um picnómetro de líquidos. 

 

1.2. Para realizar o trabalho que lhe foi proposto, a primeira determinação que teve que efetuar foi 
a massa do picnómetro vazio. Em seguida, teve que determinar a massa do picnómetro cheio com 
a solução aquosa de etanol e a massa do picnómetro cheio com água. Estas pesagens foram 
realizadas à temperatura aproximada de 20 ºC. 

Calcule a densidade relativa da solução aquosa de etanol, com base nos valores experimentais 
registados na tabela seguinte. 

 

1.3. Selecione a única opção que contém os termos que preenchem, sequencialmente, os espaços 
seguintes, de modo a obter uma afirmação correta. 

No trabalho laboratorial realizado, a densidade relativa foi determinada ___________ e as massas 
foram determinadas __________ . 

(A) indiretamente … diretamente 
(B) diretamente … indiretamente 
(C) indiretamente … indiretamente 
(D) diretamente … diretamente 
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1.4. Considere que, em seguida, lhe foi pedido que preparasse, com rigor, 500,0 mL de uma solução 
aquosa de etanol mais diluída, a partir da solução aquosa de etanol que encontrou na sua bancada 
de laboratório. 

Descreva o procedimento seguido na preparação da solução diluída de etanol, considerando, por 
ordem cronológica, as três principais etapas que devem ser realizadas nesse procedimento. 

2. Com o objetivo de determinar experimentalmente a temperatura de fusão do naftaleno, alguns 
grupos de alunos efetuaram várias medições. 

O valor tabelado da temperatura de fusão do naftaleno, nas condições em que foram realizadas as 
medições, é 80,0 ºC. 

2.1. Depois de efetuadas as medições pelos grupos de alunos, a medida da temperatura de fusão 
do naftaleno, expressa em função do valor mais provável e da incerteza relativa, foi 81,1 ºC ± 1,1 
%. Determine o intervalo de valores no qual estará contido o valor experimental da temperatura de 
fusão do naftaleno. 

2.2. Dois grupos de alunos, Grupo 1 e Grupo 2, realizaram três ensaios, nas mesmas condições, 
nos quais mediram os valores de temperatura de fusão, θf, do naftaleno, que se encontram 
registados na tabela seguinte. 

 

Os valores medidos pelo Grupo 2, são 

(A) mais exatos e mais precisos. 
(B) mais exatos e menos precisos. 
(C) menos exatos e menos precisos. 
(D) menos exatos e mais precisos. 
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2.3. Considere que se forneceu energia a uma amostra pura de naftaleno no estado sólido, 
inicialmente à temperatura ambiente, até esta fundir completamente. 

Qual é o esboço do gráfico que pode representar a temperatura do naftaleno, em função do tempo, 
para a situação descrita? 

 

3. Numa atividade laboratorial, um grupo de alunos preparou, com rigor, 100,00 cm3 de uma solução 
aquosa de sulfato de cobre (II), CuSO4, de concentração 0,400 moldm-3, por dissolução de sulfato 
de cobre (II) penta-hidratado, CuSO4 •5H2O, sólido. 

3.1. Calcule a massa de sulfato de cobre penta-hidratado que foi necessário medir, para preparar 
essa solução. 

3.2. De modo a pesar o sulfato de cobre penta-hidratado necessário para preparar a solução, os 
alunos colocaram um gobelet sobre o prato de uma balança. 

Identifique a peça de material de laboratório que deve ser utilizada para transferir o sulfato de cobre 
penta-hidratado sólido para o gobelet. 

3.3. Ao prepararem a solução, os alunos deixaram o menisco do líquido ultrapassar o traço de 
referência do balão volumétrico. 

Qual é a atitude correta a tomar numa situação como essa? 

(A) Preparar uma nova solução, a partir do soluto sólido. 
(B) Ignorar o fato, uma vez que o colo do balão é estreito. 
(C) Adicionar um pouco mais de soluto à solução preparada. 
(D) Acertar o menisco pelo traço de referência, retirando líquido com um pedaço de papel. 
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3.4. Os alunos prepararam ainda, com rigor, a partir da solução de sulfato de cobre (II) inicialmente 
preparada, uma solução 2,5 vezes mais diluída. 

Os alunos dispunham apenas do seguinte material: 

• Balão volumétrico de 50 mL (± 0,06 mL) 

• Pompete 

• Pipeta graduada de 10 mL (± 0,05 mL) 

• Pipeta volumétrica de 10 mL (± 0,02 mL) 

• Pipeta graduada de 20 mL (± 0,10 mL) 

• Pipeta volumétrica de 20 mL (± 0,03 mL) 

• Pipeta graduada de 25 mL (± 0,10 mL) 

• Pipeta volumétrica de 25 mL (± 0,03 mL) 

Determine o volume da solução mais concentrada que os alunos tiveram de medir, de modo a 
prepararem a solução pretendida. 

3.5. Selecione, de entre as pipetas referidas, a que permite a medição mais rigorosa do volume da 
solução mais concentrada. 

 

Bom trabalho Jovens Cientistas! 

 

 

 

 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 TOTAL

12 24 12 24 18 12 12 24 12 12 24 14 200


