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Atenção: todos os cálculos devem ser efetuados com o número correto de casas decimais e 

algarismos significativos. Apresente todas as etapas de resolução necessárias. 

1. Um grupo de alunos realizou uma atividade experimental para determinar o número de moléculas de água 

numa gota. Para o efeito foi utilizada uma bureta de menor divisão da escala de 0,1 mL com os respetivos 

suportes, um gobelé e uma balança digital. Os alunos registaram numa tabela o resultado das suas 

medições. 

Número de gotas 
Volume inicial na 

bureta (mL) 

Volume final na 

bureta (mL) 

Volume total das 

gotas (mL) 

Massa total das 

gotas (g) 

80 0,03 4,08 𝑥 3,94 

 

1.1. O valor de 𝑥 na tabela corresponde a: (8 pontos) 

(A) 4,05 𝑚𝐿 

(B) 4,50 𝑚𝐿 

(C) 4,1 𝑚𝐿 

(D) 4 𝑚𝐿 

1.2. O volume de uma gota de água determinado foi de: (8 pontos) 

(A) 5,06 × 10−2  𝑚𝐿 

(B) 5,0625 × 10−2  𝑚𝐿 

(C) 5,063 × 10−2  𝑚𝐿 

(D) 5 × 10−2  𝑚𝐿 

1.3. Calcule a massa de uma gota de água. (10 pontos) 

1.4. Compare as ordens de grandeza da massa e do volume de uma gota de água, em g e mL, 

respetivamente. (10 pontos) 

1.5. Calcule o número de moléculas de água numa gota. (12 pontos) 

1.6. Indica a ordem de grandeza do número de moléculas existente numa gota de água. (8 pontos) 

1.7. A obtenção do número de moléculas existentes numa gota de água foi resultado de uma medição _____ 

e a massa e o volume da gota de água foram resultado de medições _______. (8 pontos) 

(A) Direta… indiretas 

(B) Indireta… diretas 

(C) Direta… diretas 

(D) Indireta… indiretas 

1.8. A incerteza absoluta de leitura da bureta utilizada é de: (8 pontos) 

(A) 0,1 mL 

(B) 0,05 mL 

(C) 0,01 mL 

(D) 0,5 mL 
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1.9. A incerteza absoluta de leitura da balança utilizada é de: (8 pontos) 

(A) 0,1 g 

(B) 0,01 g 

(C) 0,001 g 

(D) 0,0001 g 

1.10. Durante a leitura do volume na bureta, o operador deve ser cuidadoso relativamente: (8 pontos) 

(A) À temperatura do ar da sala. 

(B) Ao seu posicionamento relativamente à curvatura da superfície do líquido. 

(C) À percentagem de humidade do ar. 

(D) À escala de modo a reduzir incertezas de leitura. 

1.11. Os volumes iniciais e finais medidos na bureta têm, respetivamente: (8 pontos) 

(A) Três algarismos significativos ambos. 

(B) Dois e três algarismos significativos. 

(C) Um e três algarismos significativos. 

(D) Dois algarismos significativos ambos. 

1.12. Qual das seguintes imagens corresponde a uma bureta? (8 pontos) 

(A) (B) (C) (D) 

    

 

1.13. Classifica a bureta como instrumento de medição (tendo em conta como podemos determinar a sua 

incerteza de leitura). (8 pontos) 

1.14. A balança utilizada pode ser classificada como uma balança de: (8 pontos) 

(A) Precisão 

(B) Semianalítica 

(C) Analítica 

(D) Analógica 

2. O que são medições diretas e medições indiretas? (10 pontos) 



 

P
ág

in
a3

 

3. Para a atividade prática experimental AL 1.1. é usada uma bureta e não um conta-gotas para a medição 

do volume das gotas de água. Indica duas razões para a escolha da bureta em detrimento do conta-gotas. 

(10 pontos) 

4. Considera as medições de volumes em instrumentos volumétricos e de massas em balanças. 

4.1. Explica em que consiste o erro de paralaxe ao se efetuar medições. (10 pontos) 

4.2. Indique qual a opção correta relativamente ao procedimento recomendado para proceder à leitura do 

volume de uma solução aquosa numa bureta: (8 pontos) 

(A) Olhar para a bureta estando o menisco abaixo do nível dos olhos e efetuar a leitura. 

(B) Olhar para a bureta estando o menisco acima do nível dos olhos e efetuar a leitura. 

(C) Olhar para a bureta com os olhos ao nível do menisco e ler o valor correspondente à tangente à parte 

inferior do menisco. 

(D) Olhar para a bureta com os olhos ao nível do menisco e fazer a leitura pela zona em que o líquido 

adere às paredes da proveta. 

4.3. Os alunos deverão ter alguns cuidados ao efetuarem a leitura do nível de líquido de modo a medirem 

corretamente o volume. Selecione a opção que corresponde à condição correta de medição. (8 pontos) 

 

4.4. Os alunos tiveram que medir a massa de uma amostra utilizando uma balança digital que apresentava 

uma incerteza de leitura de 0,01 g. Dos seguintes valores de massa, qual deve o aluno ter registado? (8 

pontos) 

(A) 8,341 g 

(B) 8,3 g 

(C) 8,34 g 

(D) 8 g 

5. Distingue erros sistemáticos de erros aleatórios. (10 pontos) 
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6. Para calcular o volume de um cubo um aluno mediu o comprimento da aresta do cubo, utilizando uma 

régua graduada em mm. 

 

 

 

 

 

6.1. Selecione a única opção que apresenta corretamente o resultado da medição efetuada. (8 pontos) 

(A) (1,4 ± 0,1)𝑐𝑚 

(B) (1,45 ± 0,05)𝑐𝑚 

(C) (1,45 ± 0,01)𝑐𝑚 

(D) (1,4 ± 0,05)𝑐𝑚 

6.2. O comprimento da aresta do cubo foi determinado através de uma medição _____ e o volume do cubo 

pode ser determinado através de uma mediação _________. (8 pontos) 

(A) Direta… direta 

(B) Indireta… indireta 

(C) Direta… indireta 

(D) Indireta… direta 

FIM 
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