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Atividade laboratorial 1.1 (Componente de Química 10º Ano) 

Medição em Química 

2014/2015 

Introdução 

Será possível fazer uma medição exata? 

A precisão e a exatidão de uma medida depende do instrumento de medição usado e do modo 

como este é utilizado. Torna-se assim importante o conhecimento dos tipos de erros associados aos 

instrumentos e ao operador assim como o conhecimento dos processos que permitam minimizá-los. 

Esta preocupação deverá estar presente ao longo de todas as atividades experimentais onde é 

exigido rigor na medição direta das grandezas ou nos cálculos que envolvam algarismos significativos 

(medição indireta). 

 

Objeto de ensino 

• Medição e medida; 

• Erros acidentais e sistemáticos; minimização dos erros acidentais; 

• Instrumentos para medição de grandezas físicas; 

• Notação científica e algarismos significativos; 

• Inscrições num instrumento de medida e seu significado. 

 

Objetivos de aprendizagem 

• Distinguir medição de medida; 

• Selecionar instrumentos adequados à medição em vista, com diferentes precisões, de forma a 

minimizar os erros acidentais; 

• Diferenciar erros acidentais de erros sistemáticos em medição; 

• Interpretar as inscrições em instrumentos de medida; 

• Exprimir os resultados de uma medição atendendo ao número de algarismos significativos dados 

pela precisão do aparelho de medida. 
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Pretende-se que os alunos se confrontem com a impossibilidade de medir exatamente uma 

grandeza, ou seja, o reconhecimento que qualquer medição pode ser afetada por erros relacionados 

com o observador, com o instrumento de medida e outros fatores. Por outro lado, a escolha do 

instrumento a utilizar deve estar relacionada com a finalidade em vista, já que nem todas têm o 

mesmo grau de exigência na exatidão e precisão. Assim, propõe-se a medição de diferentes grandezas 

físicas usando diversos instrumentos adequados à sua medição e com diferentes precisões (pipetas 

volumétricas, pipetas graduadas, balões volumétricos, provetas, gobelés, balanças, termómetros...). A 

partir desta atividade discutir: os algarismos significativos do resultado da medição, o tipo de erros 

associados à medição, o significado das inscrições nos instrumentos em vidro para a medição de 

volumes, a precisão das diferentes medidas efetuadas em função dos instrumentos de medida. 
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Procedimento 

Segue as indicações das páginas 25 e 26 do Caderno de Atividades Laboratoriais. 

Modelo de Relatório (Modelo que deverá servir de base para os próximos relatórios) 

 

O relatório da Atividade Laboratorial deverá conter as seguintes partes. Apresentam-se algumas sugestões do 

que cada uma deverá referir. 

 

1. Capa  

a. Título da Atividade 

b. Identificação da escola, grupo e disciplina 

c. Data de realização da atividade laboratorial 

d. Poderá ter uma imagem adequada 

2. Sumário ou síntese 

a. Objetivo do trabalho 

b. Breve síntese do trabalho 

c. Conclusão geral do trabalho 

3. Introdução ou Fundamento Teórico (onde se coloca a teoria que serve de base para o trabalho) 

4. Material, reagentes e equipamentos 

a. Lista dos materiais usados podendo ser organizados por tipos 

b. Poderá conter imagens 

c. Referir cuidados com o manuseamento do material 

d. Rótulos e as suas indicações de segurança 

5. Procedimento 

a. Indicação clara e por tópicos dos procedimentos práticos 

b. Frases conjugadas no passado e na terceira pessoa 

c. Poderá conter imagens, esquemas, desenhos ou vídeos 

6. Resultados 

a. Apresentação clara dos resultados 

b. Sempre que possível apresentar os resultados em tabelas e gráficos de modo claro 

c. Poderá incluir cálculos 

d. Poderá incluir cálculos dos erros 

e. Poderá incluir imagens, esquemas, desenhos ou vídeos 

7. Interpretação dos Resultados e Conclusão 

a. Conclusões tiradas na realização do trabalho 

b. Grau de conclusão dos objetivos 

c. Interpretação química e/ou física dos resultados obtidos 

d. Ligação dos resultados obtidos com a teoria 

e. Comentário sobre os erros que poderão ter ocorrido 

f. Sugestão de novas técnicas e/ou mudanças numa próxima realização do trabalho 

g. Forma como a atividade ajudou a concretizar e a perceber melhor a teoria 

8. Bibliografia 

a. Indicação das fontes consultadas 

b. Se a fonte for um site indicar a data a que foi consultado. 

 


