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Escola Secundária de Lagoa 

Física e Química A 

11º Ano                                                                                                                              Paula Melo Silva 

 

Ficha de Trabalho 18 

Química 10ºano – Atividades Laboratoriais 

AL 1.1. Volume e número de moléculas de uma gota de água  

Objetivo geral: Medir o volume e a massa de uma gota de água e determinar o número de moléculas de água na gota. 

1. Medir a massa e o volume de um dado número de gotas de água, selecionando os instrumentos de medição mais adequados.  

2. Apresentar os resultados das medições da massa e do volume das gotas de água, atendendo à incerteza de leitura e ao número de algarismos 

significativos. 

3. Determinar a massa e o volume de uma gota de água e indicar a medida com o número adequado de algarismos significativos. 

4. Calcular o número de moléculas de água que existem numa gota e indicar o resultado com o número adequado de algarismos significativos. 

 

1.1. Define medição. 

1.2. Define medição direta e medição indireta. 

1.3. Define alcance e sensibilidade de um aparelho ou instrumento de medição. 

1.4. Define algarismos significativos. 

1.5. Distingue erros aleatórios ou acidentais e erros sistemáticos. 

1.6. Define incerteza absoluta de leitura. 

1.7. Define incerteza absoluta quando são realizadas várias medições de uma grandeza. 

1.8. Define precisão e exatidão. 

1.9. Como podemos avaliar a precisão de um conjunto de leituras? 

1.10. Como avaliar a exatidão de um valor medido? 

1.11. Ordena os instrumentos de medição de volume por ordem crescente do aumento da exatidão e diminuição da 

incerteza: bureta, pipeta volumétrica, pipeta graduada, balão volumétrico e proveta. 

1.12. 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 sensibilidade 0,10 mL, com os respetivos suportes, um golebé de 50 mL 

e uma balança digital. Os alunos registaram numa tabela os resultados das suas medições. 

 

1.12.1. Indique a sensibilidade da balança. 

1.12.2. Apresente o resultado da medição da massa total das gotas de água, tendo em conta a incerteza de leitura do 

aparelho. 

1.12.3. Determine o número de moléculas existentes numa gota de água. 

1.12.4. Durante a leitura do volume na bureta, o operador deve ser cuidadoso relativamente: 

(A) À temperatura do ar da sala. 
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(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 a incerteza de leitura. 

1.12.5. O resultado da primeira medição do volume efetuada pelos alunos (Vi) apresenta um número de algarismos 

significativos diferente da segunda medição (Vf). Explique qual o fator que determina o número de algarismo 

significativos que deve ser apresentado numa medição direta. 

1.12.6. As medições efetuadas podem ser diretas ou indiretas. Indique um exemplo de cada tipo de medição nesta 

atividade experimental. 

 

AL 1.2. Teste de chama 

Objetivo geral: Identificar elementos químicos em amostras de sais usando testes de chama. 

1. Identificar a presença de um dado elemento químico através da coloração de uma chama quando nela se coloca uma amostra de sal. 

2. Indicar limitações do ensaio de chama relacionadas com a temperatura da chama e com a natureza dos elementos químicos na amostra. 

3. Interpretar informação de segurança presente no rótulo de reagentes e adotar medidas de proteção com base nessa informação e em instruções 

recebidas. 

4. Interpretar os resultados obtidos em testes de chama. 

 

2.1. Por que é possível identificar elementos químicos através da cor de uma chama? 

2.2. É possível identificar qualquer elemento químico em qualquer amostra? 

2.3. A utilização de fontes de aquecimento e de reagentes requer cuidados de segurança? 

2.4. A cor e o brilho do fogo-de-artifício resultam da presença de elementos químicos misturados com a pólvora. Para 

perceber qual o elemento químico que poderia estar presente num fogo-de-artifício de cor verde, um grupo de alunos 

procedeu a um teste qualitativo, designado por teste de chama e obteve os seguintes resultados: 

 

2.4.1. No laboratório os alunos tinham duas fontes de aquecimento com chama ao seu dispor: uma lamparina e um 

bico de Busen. Identifique com qual das duas fontes é possível obter melhores resultados. 

2.4.2. Um dos sais utilizados pelos alunos apresentava os pictogramas seguintes: 

 

Estes pictogramas significam, respetivamente: 

(A) Irritante/nocivo e prejudicial ao meio ambiente. 

(B) Comburente e tóxico. 

(C) Comburente e prejudicial ao meio ambiente. 

(D) Irritante/nocivo e comburente. 

2.4.3. Selecione a opção que permite completar a frase e obter uma afirmação correta: “A cor conferida à chama pelo 

sal deve-se à (__) de radiação pelos eletrões do elemento químico presente no sal quando transitam de níveis 

energéticos (__) para níveis energéticos (__).” 

(A) Absorção… superiores… inferiores. 

(B) Emissão… superiores… inferiores. 

(C) Emissão… inferiores… superiores. 

(D) Absorção… inferiores… superiores. 
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2.4.4. Identifique o elemento químico presente no fogo-de-artifício verde. 

2.4.5. A observação da chama com um espetroscópio de bolso permite visualizar um espetro de: 

(A) Emissão contínuo. 

(B) Absorção contínuo. 

(C) Absorção de riscas. 

(D) Emissão de riscas. 

2.5. Quais as variáveis a controlar nesta atividade experimental para a obtenção de resultados viáveis? 

2.6. Qual a característica do cloreto que faz do mesmo uma boa escolha para anião nesta atividade experimental? 

2.7. Qual a pertinência da realização de um teste em branco? 

2.8. Indique uma vantagem do teste de chama. 

2.9. Se se usasse a mesma ansa para todas as amostras que cuidados deveríamos ter? 

2.10. Qual a zona mais quente da chama de um Bico de Busen? 

 

AL 1.3. Densidade relativa de metais 

Objetivo geral: Determinar a densidade relativa de metais por picnometria. 

1. Definir densidade relativa e relacioná-la com a massa volúmica. 

2. Identificar a densidade relativa como uma propriedade física de substâncias.  

3. Interpretar e utilizar um procedimento que permita determinar a densidade relativa de um metal por picnometria. 

4. Determinar a densidade relativa do metal. 

5. Indicar o significado do valor obtido para a densidade relativa do metal. 

6. Determinar o erro percentual do resultado obtido para a densidade relativa do metal e relacioná-lo com a exatidão desse resultado. 

7. Indicar erros que possam ter afetado o resultado obtido. 

 

3.1. O que é a massa volúmica? 

3.2. Qual é a unidade do SI de massa volúmica? 

3.3. Há alguma variável que afete o valor da massa volúmica? 

3.4. O que é a densidade relativa? Tem unidades? 

3.5. O que são erros sistemáticos e erros aleatórios (acidentais)? 

3.6. Durante a execução experimental quais são as fontes de erro que podem ser eliminadas? 

3.7. Descreve as medições realizadas na atividade prática. Faz um esquema das mesmas. 

3.8. Para determinar a densidade relativa de um sólido, um grupo de alunos utilizou o método da picnometria e obteve 

os seguintes resultados: 

 

3.8.1. Sabendo que a balança utilizada na atividade era digital, apresente corretamente o resultado da medição da 

massa do sólido. 

3.8.2. Durante a preparação do picnómetro há cuidados que os alunos deveriam ter para minimizar as fontes de erro. 

Identifique um desses cuidados. 

3.8.3. Determine a densidade relativa do sólido. 

3.8.4. O valor da densidade relativa obtido pelo grupo de alunos, indica o número de vezes que o sólido em estudo é: 
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(A) Mais denso do que a água a 4ºC. 

(B) Menos denso do que a água a 4ºC. 

(C) Mais denso do que a água a 20ºC. 

(D) Menos denso do que a água a 20ºC. 

3.8.5. Identifique a substância de que é feito o sólido, consultado a tabela seguinte. 

 

3.8.6. Determine o erro percentual da medição realizada. 

 

AL 2.1. Miscibilidade de líquidos  

Objetivo geral: Prever e avaliar a miscibilidade de líquidos. 

1. Prever se dois líquidos são miscíveis ou imiscíveis, tendo como único critério o tipo de ligações intermoleculares predominantes em cada um. 

2. Identificar e controlar variáveis que afetam a miscibilidade de líquidos. 

3. Interpretar informação de segurança nos rótulos de reagentes e adotar medidas de proteção com base nessa informação e em instruções recebidas. 

4. Descrever e realizar um procedimento que permita avaliar a miscibilidade de líquidos.  

5. Relacionar a miscibilidade dos líquidos em estudo com os tipos de interações entre as respetivas unidades estruturais. 

 

4.1. O que significa miscibilidade? 

4.2. De que depende a miscibilidade de líquidos? 

4.3. É possível prever se dois líquidos são miscíveis ou imiscíveis? 

4.4. Um grupo de alunos testou a miscibilidade de alguns líquidos mas a página onde fizeram os registos dos resultados 

ficou rasurada e apenas é possível identificar a informação presente na tabela seguinte: 

 

4.4.1. Com base na polaridade das moléculas de água e de tetracloreto de carbono, justifique o resultado obtido quando 

se juntam os dois líquidos. 

4.4.2. Preveja o resultado obtido pelos alunos em (a) e em (b). 

4.4.3. Identifique o tipo de ligação que predomina entre as moléculas de bromo. 

 

AL 2.2. Soluções a partir de solutos sólidos  

Objetivo geral: Preparar uma solução aquosa a partir de um soluto sólido. 

1. Efetuar cálculos necessários à preparação de soluções a partir de um soluto sólido. 

2. Descrever as principais etapas e procedimentos necessários à preparação de uma solução a partir de um soluto sólido. 

3. Medir a massa de sólidos em pó, granulados ou em cristais, usando uma balança digital, e apresentar o resultado da medição atendendo à incerteza 

de leitura e ao número de algarismos significativos. 

4. Aplicar técnicas de transferência de sólidos e líquidos. 

5. Preparar uma solução com um dado volume e concentração. 

6. Armazenar soluções em recipiente apropriado sem as contaminar ou sem alterar a sua concentração. 
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7. Indicar erros que possam ter afetado as medições efetuadas. 

 

5.1. Por que é importante analisar o rótulo dos reagentes? 

5.2. Como devem ser guardados os reagentes? 

5.3. Quais os erros que podem estar associados a esta atividade experimental? 

5.4. Quais os erros que podem estar associados a esta atividade experimental? 

5.5. Como determinar a massa de soluto? 

5.6. Descreve a atividade prática. 

5.7. Um grupo de alunos pretende preparar 100,00 mL de uma solução aquosa de nitrato de prata, AgNO3 (M=169,88 

g/mol) com concentração de 0,050 mol/dm3, a partir do soluto no estado sólido. 

5.7.1. Determine a massa de soluto necessária para a preparação desta solução. 

5.7.2. Indique o material necessário para preparação a solução. 

5.7.3. Se a balança utilizada para medir a massa de soluto era digital e com uma sensibilidade de 0,001 g, o valor 

medido tem associada uma incerteza de: 

(A) ±0,010 𝑔 

(B) ±0,001 𝑔 

(C) ±0,0005 𝑔 

(D) ±0,05 𝑔 

5.7.4. Selecione a opção que completa corretamente a seguinte afirmação: “Na atividade laboratorial realizada, a 

concentração foi determinada (__) e a massa do sólido foi determinada (__).” 

(A) Diretamente… diretamente. 

(B) Diretamente… indiretamente. 

(C) Indiretamente… diretamente. 

(D) Indiretamente… indiretamente. 

 

AL 2.3. Diluição de soluções 

Objetivo geral: Preparar soluções aquosas por diluição. 

1. Efetuar cálculos necessários à preparação de soluções por diluição, em particular utilizando o fator de diluição. 

2. Descrever as principais etapas e procedimentos necessários à preparação de uma solução por diluição. 

3. Distinguir pipetas volumétricas de pipetas graduadas comparando, para volumes iguais, a incerteza de leitura de ambas. 

4. Interpretar inscrições em instrumentos de medição de volume. 

5. Medir volumes de líquidos com pipetas, usando a técnica adequada. 

6. Apresentar o resultado da medição do volume de solução com a pipeta atendendo à incerteza de leitura e ao número de algarismos significativos. 

7. Preparar uma solução com um dado volume e concentração a partir de uma solução mais concentrada. 

 

6.1. Qual é o instrumento de medição de volumes mais adequado para transferir quantidades precisas de líquidos? 

6.2. Como se verifica a incerteza absoluta de leitura dos instrumentos volumétricos? 

6.3. Qual é a diferença entre utilizar uma pipeta volumétrica e uma pipeta graduada para a medição de um determinado 

volume? 

6.4. O que é o fator de diluição? 

6.5. Quais são os cálculos necessários para a preparação de soluções por diluição? 

6.6. Descreve a atividade prática. 
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6.7. Para a realização de uma atividade no laboratório de química, um grupo de alunos necessita de três soluções de 

sulfato de cobre (II) penta hidratado de concentrações 0,100 mol/dm3, 0,0500 mol/dm3 e 0,0250 mol/dm3. De cada uma 

dessas soluções os alunos precisavam de um volume de 50,00 mL. Os alunos tinham ao seu dispor 1,0 L de uma 

solução de sulfato de cobre (II) penta hidratado de concentração 0,100 mol/dm3. 

6.7.1. Indique o material necessário para a preparação rigorosa da solução de 0,0500 mol/dm3. 

6.7.2. Determine o volume de solução inicial necessário para a preparação da solução mais diluída. 

6.7.3. Se, para além destas três soluções, os alunos precisassem de uma outra com um fator de diluição 5, em relação 

à solução mais diluídas, a concentração dessa solução seria: 

(A) 0,125 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

(B) 0,0200 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

(C) 0,0100 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

(D) 0,0,00500 𝑚𝑜𝑙/𝑑𝑚3 

6.7.4. Quantas vezes a solução de concentração 0,0500 mol/dm3 é mais diluída do que a solução que existia 

inicialmente no laboratório? 

 

AL 2.4. Reação fotoquímica 

Objetivo geral: Investigar o efeito da luz sobre o cloreto de prata. 

1. Interpretar e realizar procedimentos que, em pequena escala e controlando variáveis, permitam estudar o efeito da luz sobre cloreto de prata. 

2. Interpretar os resultados obtidos escrevendo equações químicas correspondentes. 

3. Descrever e comparar o efeito de diferentes tipos de luz visível sobre o cloreto de prata. 

 

7.1. O que é o cloreto de prata? 

7.2. Que efeito se pode observar quando a luz atua sobre o cloreto de prata? 

7.3. Que variáveis devem ser controladas? 

7.4. Que radiações visíveis contêm fotões com energia suficiente para provocar uma reação fotoquímica? 

7.5. Qual a reação de obtenção do cloreto de prata? 

7.6. A fotografia surgiu das invenções de químicos e físicos e inicialmente consistia apenas num jogo entre substâncias 

químicas e a luz. As primeiras imagens foram obtidas por exposição solar de um papel impregnado com cloreto de 
prata. 

7.6.1. Como se designam as reações químicas que resultam da ação da luz? 

7.6.2. Explique como é possível obter imagens por exposição do papel impregnado com cloreto de prata. 

7.6.3. Para compararmos o efeito da luz vermelha e da luz azul sobre uma amostra de cloreto de prata é necessário 

garantir que: 

(A) O tempo de exposição, a potência das lâmpadas e a distância das amostras à lâmpada são iguais. 
(B) As duas lâmpadas estão ligadas exatamente ao mesmo tempo. 
(C) Apenas que as potências das lâmpadas são iguais. 
(D) Apenas que não há incidência de mais nenhum tipo de luz. 

7.6.4. Durante a realização de uma atividade laboratorial deve manter-se uma das amostras sem qualquer contacto 

com a luz. Explique a razão de se seguir tal procedimento. 

Bom trabalho Jovens Cientistas!  
Paula Melo Silva  


